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ভূমিকা । 

অনুসন্ধান করিলে ভারতের জ্ঞান-ভাঁগ!রে শিক্ষার উপযোগী সকল 

নীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং এ সকল নীতি সবাতৃস্তন্টের ন্যায় আমাদের 
জীবনের উপাদান। নীতিমাত্রই বিশ্বজনীন। কিন্তু দেশতেদে 

লোকেত আঁচাঁর বাবহার ও কাধ্যপ্রণালী প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়ায়, একই 

নীতি বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান হয় । বে নীতি যে দেশে ঘে আকারে 

প্রস্কটিত হয়, তাহা সেই দেশে সেই আকারে যেমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী 

হইরক্াধীকে, অন্ত কোনও আকারে তেমন হয়না। তাই শ্বদেশীর 

আকারে কয়েকটা নীতি প্রদর্শন করিলাম । আবার ম্বদেশে কোন 

বিষয়ের অভাব থাকিলে তাহা পরদেশ হইতৈ আনিয়া ভাঙ্গিয় চুরিয়া 
(দেশীয় ছাচে গড়িব। লইতে হয়। কিন্তু আমার এই গ্রন্থখানির জন্য 

(সেরূপ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, মনোমত উপাদান শ্বদেশেই 

পাইয়াছি। 
সন্ভাবময়ী সীতা, প্রজা প্রাণা বাক্পুষ্টা, কুলপাবন বাণভট্র, ধর্বীর 

যুধিষ্ঠির, দয়াবীর জীমৃতবাহন, পুণাক্লোক অবস্তিবন্ম/, অন্ুতাপদগ্ধ রত্বাকর+ 

বিশ্বপ্রেমিক নারদ, এ সকল চরিত্র বাস্তাবক ছুর্ণভ। কর্ণ, অভিমন্গ্ 

লব, কুশ, চন্ত্রকেতু প্রভৃতি বালকের চরিত্রও অমূল্য | ভারতে প্রকৃত 

জ্ঞান ও ধম্মের পুনরুদ্দীপন। করিতে হইলে, বনুল পরিমাণে এই সকল 

। চরিত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। আমি এই বিবেচন। করিয়া» এই 

কল দেশীয় উপাদানেই এই শিক্ষাপার প্রস্তুত করিলাম । রামায়ণ, 

মহাভারত, মনুসংহিতা। রখুবংশ, উদ্তরচরিত, শ্রীহর্ষচরিত, কাদস্বরী, 

নাগানন্দ, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিবিধ নীতি সংগ্রহ করিয়া! 

বথাস্থানে নিবেশিত করিয়াছি। 



চিএ 

সিটি কলেজের স্থযোগাা নসধ্যক্ষ ধীরবর শ্রীযুত উমেশচজ্জ দত্ত, এবং 

বিখ্যঠত পমালোচক শ্থপর্ডিত শ্রীধৃত চন্দ্রনাথ বসু, এই দুই বন্ধববের 

নিকট আমি এ বিষদে ঘথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছি ; এজন্য তাহাদের 

নিকট চিরজীবন খণী বরহিলাম। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের কবিতাবলা হইতে “ম্বদেশ” এবং কাশীরাম দাসের 

মহাভারত হইতে 'অভিমন্ত্যু গ্রহণ করিলাম । গ্রহণকফালে আবশ্ত কমত 

পরিবর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছি । শ্রীধুত উমেশ বাকু ইহাতে সংক্ষিপ্ত 

সীতাচরিত্র সন্নিবেশ করিতে বলেন, আমি তাহার ইচ্ছায় সে বিশ্বমোহন 

চরিত্রের সারমাত্র ইহাতে প্রদ€ন করিলাম ১ সেই সঞ্ভাবময়ীর চরিত্র ষে 

জগতের নরনাবীমান্রেরই আদশ, তাহাই ইহাতে প্রকাশ করিল," 

সচরাচর বাঙ্গালা পাঠা পুস্তক হয় কেবল গছ্ভে না হয় কেবল পঞ্ছে 

রচিত হইয়া থাকে ; সুতরাং গছ্য ও পদ্ধ বা জন্য গ্রতোক ছাগ্রকে 

ছুইখানি পুস্তক ক্রয় করিতে হয়। আবার এ সকল পুস্তকের কলেবর 

এত বৃহত্থ যে, ছাত্রের সংবসরে তাহার অদ্ধেকও শেষ করিতে পারে 

না। এই অস্বিধা দেখিয়া আমি হহাতে বথাঞ্মে গদ্ভ ও পদ্ধা 

সল্গিবেশিত করিয়াছি, এবৎ যাহাতে সংবতৎসরে সমগ্র পুস্তক আয়ত্ত 

'হুইতে পাবে, ইহার কলেবরও তদনুরূপ করিয়াছি। 

কলিকাতা । 
শ্ীতারাকুমার শন্ম। | 

১০ই ফাল্তুন। ১২৯২ সাল। $ 

ভূতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 
এই সংস্করণে স্কানে ্ানে কিছ কিছু পরিবর্তিত হইল । 

উতারাকুমার শন্মা । 
২০শে পৌষ, ১০০৬ মাল। 
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শিক্ষাসার। 

স্তোত্র। 

ঈশ্বর । 

নিকুগ্ুভবনে কুন্থুদিত বনে 
পিককুল-কলরবে, 

তরুর ছায়ায় ল্তায় পাতার 

তব প্রেষ হেরি সবে। 

জননীর স্তনে দয়ালুর মনে 

অরুণ ভান্ুর করেঃ 

উধার সমীরে নিবঝারে শিশিরে 

তবে প্রেম সদা বরে । 

ভূধরে কন্দরে প্রাস্তব্ে সাগরে 

যথা যাই তথা হেরি, 
গগনে কি ধনে অখিল ভুবনে 

তব ছবি আহা মরি ! 
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শা লএ৯ি৪ লে ৬ 

তুমি দয়াময় - প্রেমের মিলয় 
বিশ্বের আশ্রয়ক্মি, 

পাতকিতারণ তাপনিবারণ 

্ জীবের শরণ তুমি । 

তোসারি নিদেশ. পাইয়া দিনেশ 

ব্রিভুবন আলো করে, 

তব আজ্ঞাকর নিত্য স্থধাকর 

সকলের তাপ হরে । 

কলনিনাদিনী বত কল্লোলিনী 

ধুষিছে তোদার যশ; 

ক্তারে মহৌষধি তব নিরবধি 

অবারিত কুপারস। 

ভব আভ্ভাবলে জলাধির তলে 

কতই রতন জলে, 

জলখারা ঘন করে বরষণ 

শোভে ধরা শস্য-কলে। 

জ্বলিছে ভ্বলন বহিছে পবন 

শাসনে বিভু ! তোমার, 
হে ভয়ভঞ্জন ! নিত্য নিরঞ্জন! 

তুমি ভব্কর্পধার । 

এল দিসি ৯ তক পি 
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গুরু-শিষ্-সংবাদ । 

বারাণসীনগরে বেদ ব্রতনামে এক উপাধ্যায় মঠে ছাব্রগণকে 

শিক্ষাদান করিয়া থাকেন! একদা তিনি ছাত্রবুন্দে পরিবৃত 

আছেন, এমন সময় জীবনানন্দ নামে একটা দ্রীনবেশ বালক 

তাহার চরণসমীপে উপস্থিত হইল। 

জীব। (প্রণত হইয়া ) ভগবন্! প্রণাম করি। 

উপা। চিরজীবী হও, এস এস, এইখানে বোস। বহুস! 

ভূমি বড়ই প্রিয়দর্শন, কে তুমি ? €৫কাথা হইতে কি জন্যই বা 

এখানে এসেছ ? | 
জীব। আমি দীনহীন বালক, বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপনার 

সেবা করিব বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে আপনার পদতলে 

আসিয়াছি। র 

উপা। বশুস! তোমার নাম কি? তোমার মা আছেন ? 

বাপ আছেন ত% তোমার কথাগুলি যেন অম্বতবিন্দুর ন্যায় 
মধুরঃ তোমাকে দেখিয়া ন্সেহে আমার হৃদয় আর্জ হইতেছে, 

অতএব তোমার আত্মবত্তাস্ত বল। | 

জীব। ভগবন্! আমার দরিজ্র পিতার আমি একমাত্র 

জীবনসর্বস্ব পুত্র ছিলাম। ভিনি আমার “জীবনানন্দ” এই' 

নাম. রাখিয়াছিলেন। আমাকে স্তন্যপায়ী শিশু রাখিয়। মা 

পরলোক গমন করেন। পুত্রন্নেহবশতঃ পিতা অভি কষ্টে 
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০০০০০ ০০ ৪৯৮ ৮ পিন সসিশ পি পিল সা নী করণ দি জা টাস্ক সলা লতা 

সেই শোক সংবরণ করিয়া এক।কী আনারই প্রতিপালনে 
নিযুক্ত হইলেন। 

 উপা। “বস ! তার পর তার পর? 

জীব । এখন আমার তের বৎসর বয়সে পিতাও পরলোকে 

গিয়াছেন। আমি নিরাশ্রয় হইয়াছি। (উদ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্বক 

স্বর্গগত পিতাকে উদ্দেশ করিরা) হা পিতঃ! হা! পুত্রময়- 
জীবিত ? আজি তোমা বিনা আমার জীবন শুন্য হইয়াছে । 

উপা। অহ্হ! এই সকল সাংসারিক দুর্ঘটনা নিতাস্তই 

মন্মরভেদী । বস! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও) দুঃখ করিও না, 

ঈশ্বরই অশরণের শরণ। সেই করুণাময় পিতৃহীনের পিতা, 

মাতৃহীনের মাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। বগুস! 

তাহাকেই সর্ববান্তঃকরণে আশ্রয় কর। সেই দীননাথ বিন! 

আর কে দীনজনের সহায় আছেন ? 

জীব। উঃ! মনে পড়িতেছে আমার মনে পড়িতেছে ! 

পিতাও মৃত্যুকালে আমায় এই উপদেশ দিয়াছিলেন। 
উপা। বস! তোমার পিতা মৃত্যুকালে কি উপদেশ 

দিয়াছিলেন ? | 

জীব। ( সজলনয়নে ) আমি পিতার ম্বত্যুকাল উপস্থিত 

দেখিয়া যখন তাহার চরণ ধরিয়। কাদিতে লাগিল।ম, তখন 

পিতা সেই অবস্থায়ও অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, এবং 
আমাকে বুকের ভিতর লইয়া কপোলে কপোল,সংলগ্ন করত 

কাশ কাপ চক্ষু মুত্রত করিলেন । | 



গুরু-শিষ্য-সংবাঁদ ৫ 
লিন ঠা ছি রাহ জি 

উপা। অহো! অপজ্যন্সেহ্ের কি প্রভাব! ইহার 

আকর্ষণে মুমূ ্্ ব্যক্তিও- ক্ষণকাল মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। 

বস ! তার পর তার পর ৭ 

জীব। তার পর স্থিরনেত্রে আমায় অনেক ক্ষণ ধরিয়। 

দেখিলেন। অনন্তর, ক্ষীণ স্বরে যেন কত কষ্টেই বলিলেন, 
"বুদ! তুমি যে পিতৃগতগ্রাণ তাহা আমি জানি। ন্েহের 

এমনি আকর্ষণ যে, স্ধীর ব্যক্তিরও চিত্তকে আকুলিত করে । 

এ বিপদও এড়াইবার নহে । বস! কাতর হইও না। বাবা ! 

তোমার এই মনোদ্বঃখে আমার যে কষ্ট হইতেছে, এ মৃত্যু- 
যন্ত্রণাও তত কষ্টের নাহ। ধৈর্য *ধারণ কর। জগতে ঈশ্বরই 
প্রকৃত বন্ধু, পিতা মাতা কয় দিনের জন্য ? উঠ বগুস 1. 

এ সময়ে যাহ। কর্তব্য তাহা কর । সর্বদা যেন তোমার ঈশ্বরে 

ভক্তি থাকে । 

ঈশ্বরে সদাই যার দৃঢ় ভক্তি রয়, 
কিভয়াক ভয় তার কিভয়কিভয়? 

ষে দেব অনস্তকোটী জীবের আশ্রয়, 

কভু কি তাহার ভক্ত নিরাশ্রয় হয় ? 

এই ,কথা বলিতে বলিতেই পিতা আমার চিরকালের মত্ব 

নয়নযুগল মুদ্রত ক'রলেন ( 

জীবনধনন্দ এই কথা বলিতে বলিতে, হরিষ্চন্র নামে একটী 

ছাত্র কাদিতে কীদিতে তাহার সম্মুখে আসিল । “হায়! আমি 

অতি পাপিষ্ঠ ! আমি কি দুক্ষপ্মই করিয়াছি! ভ্রাতঃ! আসার 
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অপরাধ ক্ষমা কর,” নে এই বলিয়। ৮ টু আলিগন 

করিল; এবং অবিরল অভ্রধারায় তাহার 'বক্ষঃস্থল অভিষিদ্ 

করত রোদন করিতে লাগিল । 

উপ1। বগুস! হরিশ্চন্দ্র! একি? কি হইয়াছে? 

কিজন্ত এরূপ রোদন করিতে ? 

হরি। পিতঃ ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আমি হুক্ষাধ্য 

করিয়াছি । এখন অন্ুতাপে দগ্ধ হইতেছি । 

উপা॥। কেন বস! তুমিকি করিয়াছ ? 

হরি। এই জীবনানন্দ এই মঠের অনুসন্ধান করিতে 

করিতে পথে আমায় দেখিতে পাইয়া বলিল,--ভ্রাতঃ ! আমি 
বিদ্দেশ হইতে জাসিতেছি,_ভগবান্ (গুরুদেবের নাম করিয়া ) 

কোন স্থানে ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতেছেন” ? আমি 

ইহার নিতান্ত হীন বেশ দেখিয়া অবভ্। করিয়া বলিলাম.-- 

আঃ! কেরে তুই ভিখারীর ছেলে! আমাদের শুরুদেবকে 

খু'জিতেছিস্ ? আমি এই কগা বলিয়া, ইহার অতি কাতর 
বাক্যেও আর কর্ণপাত না করিয়াই এখানে চলিয়া আসিলাম। 

এখন আমি ইহার শোকের কথা শুনিয়া এবং ইহার প্রতি 

মামার দুর্বাবহ?রের কথা ভাবিয়া শোকে ও অনুতাপে' দগ্ধ 

হইয়া ইহার শরণাপন হইয়াঁছি। 

এক উপা। বহস হরিশ্চন্দ্র! তুমি না বুঝিয়া অতি নিষ্ঠুর 
এ করিয়াছ, কিন্তু তুমি ক্ষমার পাত্র, কেননা অনুতাপে 

দ্ধ হইতেছ। যখন তুমি আপনা আপনি অনুতপ্ত হইয়া, 
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তখদ আর এ বিষয়ে তোমায় কোন উপদেশ দিতে হইবে না, 
ভথাপি কিছু বলি শুন। 

হরি। € কৃতাঞ্জলি হইয়া! আনতমস্তরকে ) পিতঃ ! আজ্ছ! 

করুন । 

উপা। দয়াই সকল ধর্মের মূল। দয়া না থাকিলে সকল, 
বিদ্কাই নিক্ষল হয়। মিষ্ট কথা দয়ার ভূষণ। অতএব বুস 1-- 
তোমার হৃদয় মধুক্ষরণ করুক, তোমার রসন! মধুক্ষরণ করুক, 

তোমার চরিত্র মধুক্ষরণ করুক, এই বিশ্বসংসার তোমার' 
মধুময় হউক । 

বস! আমি একথাগুলি কেবল তোমাকেই বলিতেছি না, 

সকল ছাত্রই আমার এ কথ! শ্রবণ কর। বশুস হরিশ্চন্দ্র ! 
তুম একটা অন্যায় কন্ম করিয়া যে অনুতাপ করিতেছ, ইহাতে 

আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজি হইতে এই 
জীবনানন্দ তোমার প্রিয়বয়স্ত হইল । ওহে বগুস ? জীবনানন্দ ! 

আজি তোমার বড় সৌভাগ্য। দেখ! তুমি বন্ধুহীন ছিলে, 

আজি হইতে হরিশ্চন্দ্র তোমার পরম বন্ধু হইল। বগ্স! স্সেহ 

প্রদর্শন কর, তোমার প্রিয়বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা কর। 

হরি । পপ্রেরবযহ্য ! আমার ক্ষমা! কর। 

জীব। (সহর্ষে)ট তোমার বন্ধুত্বলাভে আমি কুতার্থ 

হইলাম । (হরিশ্চন্দ্রকে গ্চু আলিঙ্গন করিয়া ) ভ্্রাতঃ ! 

ভাগাক্রমে ভূমি আমার প্রিপ্নবয়স্য হইলে । ভূমি আর আমার 

+নকট অপরাধী নহ। আমি এই সংসারে বন্ধুহীন হইয়া 
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স্বৃতপ্রায় ছিলাম । এখন ভোমায় বন্ধু পাইয়া যেন আবার 

প্রাণ গাইলাম। ভ্রাতঃ! আমি অতি দীনহীন, তাই দয়া 
করিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বর এ মিত্ররত্ব মিলাইলেন। 

হরি। (সানন্দে) প্রিয়বয়স্ত ! আমি কৃতার্থ হইলাম, 

আনন্দে পুলকিত হইলাম । (বাহু প্রসারিত করিয়া) এস ভাই ! 

এস, আমায় আলিঙ্গন কর। ( ইহা বলিয়া জীবনানন্দের কট 
আলিঙ্গন করিল )। 

উপা1। ( সকল ছাত্রের প্রতি) বসগণ! আমি অতি 

দরিদ্র, তাই ভাবিতেছি এখন কি উপায়ে এখানে জীবনানন্দের 

জীবিক! নির্ববাহ হয়? একিকা ভোজন করে? কোথায় বা 

শয়ন করে ? | 

উপাধ্যায় ইহ! বলিবামাত্রত ছাত্রগণের মধ্যে একটা 

কোলাহল উঠিল। “আমারই ভোজনের অদ্ধভাগ দিক,” 

“এ আমার ভ্রাতা)” “এ আমার সখা)” “এ আমার গ্রিয়বয়স্যা)” 

যুগপৎ সকলেই এইরূপ কহিতে লাঁগিল। 
উপা। ( শুনিয়। হর্ষগদগদন্ধরে ) বসগণ! তোমাদের 

হৃদ্বয় মধুময় । আমি ধন্য! আমি পুণ্যবান্। যে আমার 

তোমরা হেন ছাত্র । আমি বি্যাদানের ফল লাভ করিলাম । 

আমার পরিশ্রম সার্থক হইল। আমি তোমাদের মধ্যে 

বাস করিয়া আর স্বর্গবাসও, চাহি না। তোমাদের ম্যায় । 

ছাত্রের যাহার অমুল্য নিধি, সে আবার দরিদ্র! আমি 
তোমাদের হৃদয় জানিবার জন্যই, এরূপ বঁলয়াছিলাম। আমই 
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জীবনানন্দের জীবনোপায় করিব, আমিই ইহার পিতার কাধ্য 

এবং মাতার কাধ্য করিব । ভোমারা সকলে যেমন আমার 

সন্তান, এটাও তেমনি আমার সম্ভান। অত্তঞব* বুসসকল ; 

তোমরা ইহাকে সর্বদা সোদরনির্বিবশেষে দেখিবে, প্রাণের তুল্য 
ভাল বামিবে। তোমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সকলের 

প্রতি মিত্রভাব দিন দিন বদ্ধিত হউক । তোমরা গুণের 

আলোকে সংসার আলোকিত কর। (জীবনানন্দের প্রতি ) 

এস এস জীবনানন্দ । তুমি বড় শ্রান্ত হইয়াছ, তোমায় ক্ষুধার্ত 

দেখিতেছচি। বস! অগ্রে পানভোজনাদি কর, পরে যখন 

স্বস্থ হইয়া বদিবে, তখন তোমার অবৃশিষ্ট বৃস্তান্ত শ্রবণ করিব । 

বস! তুমি এখানে আমায় পিতা বলিয়া জানিও, 

ছাত্রগণকে সহোদর বলিয়। ভানিও) এই বিষ্ভালয়কে তোমার 

গৃহ বলিয়া! জানিও, তুমি এখানে পরম স্তখে বাস কর। (মকল 

ছাত্রের প্রতি ) পুত্রগণ ! দিবাভাগের আর অল্পই অবশেষ 

আছে, আমাদের সায়ং ংকুত্য সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত । 

অতএব তোমরা সকলে মিলিয়৷ সমস্বরে অধ্যরনভঙ্গসূচক 

বিদ্যান্তবটী গান কর। 
ছাত্রগণ। (সকলে যুগপৎ উঠিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্বরে)-_ 

জয় জয় ভারতি পরমারাধ্যে ! 

পরমানন্দবিধায়িনি বিদ্ভে ! 

তব বরদানে সর্বৰ সমৃদ্ধি, 

তব গুণগানে লভি সব সিদ্ধি; 
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মানদ-গগনে তিমির আগেষ, 

নাশ বিতরি তুমি করুণালেশ ; 

দেহ মা! ভক্তি, দেহ মা শক্তি, 

দেহ মা! ভূক্তি, দেহ মা! মুক্তি; 

দুঃখনিবারিপি মঙ্গলদাত্রি ! 

প্রণমি তোমারে জ্ঞানবিধাত্রি ! 

তুমি জগধাত্রী তুমি জগমাতা, 

ত্রিজগত গায়ত তব গুণগাথা 

স্খদে বরদে ত্রিভুবনধন্যে ! 
জয় জয় ভ্ঞারতি ভক্তশরণ্যে ! 

মাতা পিতা । 

পিতা মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ছুই জন, 
ধাহার প্রসাদদে লোকে হেরে এ ভূবন। 

জীবনের মহাত্রত তাদের সেবন, 

সে ব্রত পালিৰে পুত্র করি প্রাণ পণ। 

সদা স্ুতী জনক জননী যার গুণে, 

 ব্খার্থ স্থপুত্ধ সেই ধন্য এ ভূাবনে £ « 



জীম়তপানন-চরিত । ৯৯ 
শি লি ভাবি ৪ ৮ তত ৯ ৪৯৮ ৪ ভি লদ পা ৬ ৪৯০৯ ১০ তি ৪৬৪৯ ০০৩৯ উল তত সত ০৯৮৭ উন্মলসি পা ৯ % লাজ্ছলে পম সিশ পাত সলাত ৩ ৮২১০০: লরি লি ছি ১5১০৭ 

সদ্দাই সন্তান তরে পিতা মাতা অকাতরে 

যে কষ্ট সহেন হায়! সঁপি দেহ প্রাণ, 

তাদের সে উপকার কে শুধিবে তার" ধার 

কে আছে দেবত। পিতামীতার সমান ? 

মাতার হাদয়াধারে ঝরে শ্মেহ শত ধারে 

কিবা আছে বস্তুধায় সে স্থধা-সমান ? 

ধার যত্ত্ে বাচে প্রাণী সাক্ষাৎ ঈশ্বরী তিনি 

হৃদয়-মন্দিরে তারে পুজিও সন্তান ! 

মা বোলে ডাকিলে সব যন্ত্রণ! জুড়ায়, 

মায়ের সমান বস্তু আছে ক্লি ধরায় ?। 

সন্তান ! মায়ের তূমি নাড়ীছেঁড়া ধন. 
ভূলো না ভুলো না তারে ভুলো না কখন। 
সন্তানের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর মাতা -পিতা, 

তারের গ্রীতিতে প্রীত সকল দ্রেবতা। 

উজ ইন 

জীমূতবাহন- চরিত । 

হেমকুট নগরে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। 

ভিনি বহুকাল প্রজাপালন করিয়া, বুদ্ধদশায় সর্ববগুণাকর 

আৌীমুতবাহন নামক পুত্রকে যৌবরাজো অভিষেক করিলেন । 

জনন্তর, বানপ্রস্থাশ্রম পরি গ্রহের জন্ক পতীর সহিত মলয়াচলের 
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উপত্যকায়, গিয়া বাস করিলেন। “আমি পিতা-মাতার 

চরণসেবা পরিতাগ করিয়া গৃহে থাকিব না এই স্থির করিয়া 

জীমূতবাহন'ও পিতা মাতার অনুগমন করিলেন, এবং দিবারাত্রি 

কাযমনোবাক্যে তাহাদের শুশ্রাধা করিতে লাগিলেন। 

তাহাদের সেই স্থানে অবস্থানকালে, একদ মিত্রাবন্থ 

নামে এক রাজকুমার জীমুতবাহনেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আসিলেন।. তিনি যথোচিত অঠিথিসগকার লাভ করিয়া, 
বিনীতভাবে কহিলেন; ভ্রাতঃ ! আমার নাম মিত্রাবস্থ, আমি 

মলয়রাজ বিশ্বাবস্থুর পুত্র, আমি পিতার আদেশক্রমে আপনার 
নিকট আসিয়াছি। পিতা আপনাকে বলিয়াছেন,_-বগুস ! 
জীমূতবাহন! আমার মলয়বতী নামে একটা কন্যা আছে; 
কন্যা আমাদের জীবনঙ্গরূপ। আমি তাহাকে তোমায় 

প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। কন্যাটা যেন মুস্তিমতী 

ভক্তি, বস! তুমিও যেন মুঝ্ডিমান্ ধন্ম। অতএব তোমরা 

উভয়ে এই স্পৃহণীয় পবিত্র সন্বন্ধে পরস্পব সন্বদ্ধ হও ।” 
তাহা শুনিয়। জামূতবাহন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, 

ভ্রাতঃ! আপনাদের সহিত এ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 

কে না কামনা করে? কিন্তু আমি পিতা-মাতার চরণসেবা 

হইতে চিত্তকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিতে পারিব না। 

বিশেষতঃ পুজনীয় পিতা মাত! যখন জীবিত আছেন; তখন 

এ ধিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পরাধীন। অতএব আমি এ প্রস্তাবে 

লকম্ত নহি "ইহা গুনিয়। মিত্রাবন্থ ভাবলেন, ইনি ভাল্গ 
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কথাই বলিতেছেন, ইনি গুরুজনকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না। 

অতএব ইনি ঘাহাতে পিতার আজ্জায় মলয়বতীকে বিবাহ 
করেন তাহাই করিতে হইবে। এই বিবেচন। করিয়া, তিনি 

এ বিষয় তাহার পিতাকে গিয়। জানাইলেন। 

অনন্তর জীমৃতবাহুন পিতা মাতার আজ্জঞায় সাক্ষাড লক্ষ্মীর 

ম্যায় মলয়বতীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহোৎ্সব সম্পন্ন 

হইলে, বধু পিত্রালয় হইতে শ্বশুরের তপৌোবনে আগমন 

করিলেন, এবং চরিত্রগুণে সকলের হৃদয়ে অমুতধার৷ বর্ষণ 

করত স্থুখে বাস করিতে লাগিলেন। 
একদা] জীমৃতবাহন মিত্রাবস্থুর, সহিত সমুদ্রবেলা দর্শন 

করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বেলার অনতিদুরে মলয়গিরির 
শিখরাবলীর ন্যায় অস্থিন্তুপ দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইয়! 

জিজ্ঞাসিলেন, _সখে মিত্রাবস্তর ! এ সকল অস্থিরশি কাহাদের ? 

মিত্রাবন্্ত কহিলেন, এ সকল নাগগণের অস্হিরাশি। তাহা 

শুনিয়া জীমূতবাহন উদ্ধিগ্র হইয়৷ জিজ্ঞ্াসিলেন, হায় ! কিরূপে 
এক সময়ে এত নাগের মৃত্যু ঘটিল? মিত্রাবন্থ কহিলেন, 

এ সকল মৃত্যু এক সময়ে ঘটে নাই। ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে 
তাহ শুন। ' ব্বিনতানন্দন গরুড় প্রতিদিন পাতাল হইতে 

লাগ আনিয়া এই স্থরনে ভক্ষণ করিতেন । অনন্তর ক্রমে 

সমস্ত নাগের বিনাশাশক্কা দেখিয়া বাস্কি গরুড়কে 

কহিলেন, হে খগেশ্বর! আপনার আগমনওয়ে সহস্র সহজ 
নাগবধূর গর্ভপাত হয়, শিশুসন্তানগুলি'ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। 
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এইরূপে আমাদের বংশলোপ হইতেছে । অতএব আমাদের 
সহিত একটা নিয়ম করুন। আমি আজি হইতে প্রতিদিন 
একটা করিয়া নাগ আপনার ভোজনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরে 
পাঠাইব। পক্ষিরাজও তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । তদবধি 

নাগরাজ প্রতিদিন এই স্থানে এক একটী মহানাগ প্রেরণ 
করেন, গরুড়ও তাহাকে ভক্ষণ করেন। এইরূপে ভক্ষিত 

নাগগণের কঙ্কালরাশি দিন দিন এই স্থানে সঞ্চিত হইতেছে । 

এই শোচনীয় ব্যাপার শুনিয়া, জীমৃতবাহন ব্যথিত হৃদয়ে 

ভাবিতে লাশিলেন;_অহো! কি আশ্চর্য ! জীর্ণ তৃূণকণার 
ম্যায় অসার ও অশুচি এই দেহের জন্যও লোকে পাপাচরণ 

করে! নাগলোকের কি বিপদ! আমি দেহ দিয়াও যদি 
একটী নাগের উদ্ধার করিতে পারি, আমার জীবন সার্থক হয়। 

তিনি এইবূপ .ভাবিতেছেন, এমন সময় মিত্রাবন্থ বিশেষ 

কাধ্যান্ুরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । জীমৃতবাহন্ন 

বিষাদে মগ্র হইয়া একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

ইত্যবস্রে তিনি দূর হইতে শুনিলেন,-_হা পুত্র শঙ্ঘচুড়! 
মায়ের সর্ববন্ধধন! কেমন করিয়া গরুড় তোমার এই সুন্দর 

শরীর তক্ষণ করিবে । হায় ! আমি দশ দিক্ শুন্য দেখিতেছি_। 
আর আমার জীবনে কি ফল! দয়াময় পরমেশ্বর ! তুষি. 
দীনবন্ধু, আমি তোমার চক্ণে শরণ লইলাম, ছুঃখিনীর : 
জীবনধনকে রক্ষা কর, আমার বাছাফে আগায় ভিক্ষা! দাত 

উঃ. আমি “কি' পাষাণ! - এখনও বিদীর্ণ হইলাম না”! 
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রস! চন্দ্রানন! একটাবার দাড়াও, আমি তোমার চাদমুখ 
দর্শন করি? । 

এই প্রকার করুণাপুর্ণ রোদন গুনিয়! জীমুতবাহন অতিমাত্র 

ব্যথিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কে এনারী এরূপ 

কাতরম্বরে রোদন করে ? বুঝি সেই গরুড় আজি ইহার পুত্রকে 

তক্ষণ করিবে । গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা ! যে নৃশংস মাতৃক্রোড় 

হইতে শিশুসম্তান বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ 

করিতে পারে, নিশ্চয় তাহার হৃদয় বু দিয়া গঠিত। আম 

আমার প্রাণ দির] উহ্থাকে উদ্ধার করিব। যেব্যক্তি কাতর 

ও কগ্টাগতপ্রাণ, এ জগতে সকলেই, যাহাকে ত্যাগ করিয়াছ্ছে, 
পুত্রপ্রাণা জননী চতুদ্দিক্ শুন্য দোখয়া যাহার জন্য হাহাকার, 
করিতেছেন, সেই অশরপের যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, 

তবে এ দেহ ধারণের ফল কি? তিনি মনে মনে এইস্থির 

' করিয়া ভ্রতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,- 

এক বৃদ্ধা পুত্রকে আলিজন করিয়া রোদন করিতেছেন । 

তিনি সম্মুখে গিয়া কহিলেন,-মা! আপনি স্থির, হউন, 

কাদিবেন না, ভয় নাই, আমি গরুড়কে নিজ দেহ দান করিয়। 

আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব। অথবা আর কথায় কি ফল, 
কারোই . ইহা সম্পাদন করি। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা 

কহিলেন,---ও বাছা ! অমন *কথা মুখেও আনিও না, তুমি 

চিরজীবী হও; তোমায় ও আমার শঙ্খচুড়ে প্রভেদ কি? 

জথবা তুমি আমার শঙ্খচুড় হইতেও অধিক, কেন না তাহাকে 
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রক্ষা করিতে নিজের প্রাণ দিতে উদ্ভত হইয়াছ । শঙখছুড় 
কহিল,__মহাত্বন্! আপনার অলৌকিক করুণায় মুগ্ধ হইয়াছি। 
আমার ন্যায় “কত শত ক্ষুত্র প্রাণী জন্মিতেছে ও মরিতেছেঃ কিন্তু 

পরহিতে বদ্ধপরিকর ভবাদৃশ মহাপুরুষ এ জগতে কয় জন 

জন্মিয়া থাকেন। অতএব আপনি এ স্বল্প ত্যাগ করুন, 

আপনার প্রাণতাগে আমার ন্যায় একটামাত্র ক্ষুদ্র প্রাণীর 

প্রাণ রক্ষা হইবে, কিন্তু আপনি জীবিত থাকিলে শত শত 

মহাপ্রাণীর উদ্ধার হইবে। অতএব ক্ষাম্ত হউন। ক্সামিও 

সমুদ্রতটে ভগবান দেবাধিদেবের পুজা করিয়া অবিলম্ষে 
রাজাভ্ঞা পালন করি। শ্রশ্চুড় ইহা কহিয়া জননীর সহিত 

জুতপদে প্রস্থান করিল । 

ইত্যবসরে,, গরুড় আমিতেছে দেখিয়! জীমূতবাহন 

ভাবিলেন,--অহো! শুভাদৃষ্টক্রমে বুঝি আমার মনোরথ 

পূর্ণ হইল, এই ত গরুড় আসিতেছেন। অতএব শঙখখচড় না 
আমিতে আদিতেই বধ্যশিলায় আরোহণ করি । জন্ম জন্ম যেন 

আমার পরহিতের জন্যই দেহলাভ হয়। তিনি এই ভাবিয়! 

বধ্যশিলায় আরোহণ করিলেন, এবং পরমানন্দে গরুড়কে 

নিজ দেহ দান করিলেন। গরুড়ও সুতীব্র চঞ্চকোটি দ্বারা 

তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

গরুড ক্ষণকাল ভোজন করিয়া ভাবিলেন.--একি ! 
আমি ত আজন্মকাল নাগকুল ভোজন করিতেছি, কিন্তু এরূপ 
আশ্চর্য্য কান্ত ত কখন দেখি নাই! আমি যতই ইহার দেছ 
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খণ্ড খণ্ড করিতেডি, বজ্জসম চঞ্চুত্বারা মন্শ্থান্: ব্দীপ করিতেছি, 
তই ইস্টার বদনে অপূর্বব আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে। ইস্কার 

এ অলৌকিক ধৈর্য্য ও প্রসন্নভা দেখিয়া! আমি বিস্মিত হইয়াছি। 
এখনও ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, অতএব জিজ্ঞাসা, 
করি--ইনি কে ্ 

এদিকে জীমুততবাহন সুমুযুদশায় পতিত হইয়াও যখন 

দেখিলেন গরুড় ভোজনে ক্ষান্ত হইলেন) তখন ধীরস্বরে 
কহিলেন,__মহাতবন! এখনও আমার শিরামুখ দিয়া রক্ত 
করিতেছে, এখনও আমার দেহমাংস নিঃশেষিত হয় নাই, 

্দাপনারও সম্পূর্ণ ক্ষুধাশান্তি হয় শাই, তবে কেন ভোজনে 
গিরত হইলেন? তাহার সেই কথা শুনিয্বা গরুড় মনে মনে 

ভাবিতে লাগিলেন,-কি আশ্চব্য ! এই স্ৃত্যুকালেও ইহার 
এই উক্তি! এই বিষম যন্ত্রণায়ও ইহার এই শান্তি! না জানি 

ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন! অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
ছে মহাপুরুষ ! আপনি কে? আপনার এই অন্ভুত ধৈর্য্য ও শাস্তি 
দেখিয়া আমি স্তপ্ভিত হুইয়াছি। গরুড় এইক্প জিজ্ঞাসা করিতে 
করিতেই শবঙ্ঘচুড় তথাক্ব ক্রুতপদ্দে উপস্থিত হইয়া সসগ্রমে 
কছিল-_কি করেন! কি করেন! এ অবিচার করিবেন না, 
হে গ্যরুড় ! ইনি নাগ নছেন, ইঙ্থাকে। পরিত্যাগ করুন, আমাকে 
ভক্ষন করুন, নাগপতি 'আপনার আহারের নিমিত্ত আজি. 
আঙ্গাকেই পাঠাইক়্াছেন। লেই সমগ্র শব্খডড়কে তথায় উপস্থিত 
_বেখিয়া, জীমুতবাহন অত্যন্ত বির হইলেন, ভাবিক্েন, হার? 
টি হানি 



১ শিক্ষাসার । 
চে 

পরি লাস কার পা লিলা ধস তর বর এ লৌনল সা লী জি আনীত তি পানিও পি সী এয সনি বাী প  ল 

বুঝি আমার মনোরথ সফল হইয়াও হইল না। গরুড় 
শঙ্গচুড়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 1 ঘদি তোমাকেই 
নাগরাজ পাঠাইয়াছেন, তবে আমি কোন্ মহাত্মাকে সংহার 
করিলাম? শখচূড় কহিল,--ইনি ধাণ্মিক কুলতিলক বিশ্বহিতৈমী 
দয়াবীর জীমুতবাহল। হার! আপনি কি সর্বনাশ করিলেন! 

গরুড় ইহা শুনিয়া! বিষাদে অভিভূত হইয়া ভাবিলেন,- হায় ! 
আমি কি করিলাম, আমি জীবলোকের পরম বন্ধু জীমুতবাহুনের 
প্রাণ সংহার করিলাম! নিশ্চয় ইনি এই নাগের প্রাণ রক্ষা 

করিতে নিজ দেহ দান কবিয়াছেন। আমি ঘোর তু 
করিয়াছি, অধিক কিঃ* করুণানিধান সংক্ষাৎ বুদ্ধদেবকেই 

হার করিয়াছি । আমি নিশ্চয দুস্তর পাপপক্ষে নিগগ্ন 

হুইলান। অনন্তব জীনুতনাহনকে কাহলেন, হে মগাত্বন্! আমি 

বিষম নরকাগ্নির জ্বলায় দগ্ধ হইতেছি, যাহাতে আমার এ মহা'- 

পাপের প্রায়শ্চিন্ত হয়, যাহা,ত আমি এ অসহ্ যন্ত্রণা হইতে 

মুন্ত হই, আমাকে তাহা বলিয়াদিন। জীমুতবাহনের প্রাণকায়ু 
তখন কষ্টাগত. তিনি অতি কম্টে কভিলেন,-_বিনতানজ্দন ! 
তাজি হইতে জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত হউন, লর্ববভূতে অভয় 

দান করুন' আস্মাকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করুন, পর়োপকার 

তরতে দীক্ষিত হউন, ভ্রম শান্তি, লাভ করিতে পান্গিযেন | 

খায় আামার বলিবার শক্তি দাই, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে । 
ও জাননি। পিতঃ ! আপনাদের চরণে এই আমার শেঘ প্রশান্দ 1 

এই কথা ধলাতি বলাতে তিনি ক্ষ খত্রত করিল । 
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তাহাকে পভানু দেখিয়!, শঙ্খচুড় হাহাকার করিয়া কছিল, 
স্থা জীমৃতবাহুন | ভা! বিশ্ববন্ধো | হা গুণলিধে ! এই ভতভাগার 
জন্যই আপনি জীবলোক পরিত্যাগ করিলেন। হা মহাপুকুঘু ! 
ক1 পরমকারুণিক ! তা পরুঃখকাতর ! হা! অকারণমিত্র ! 

কোথায় গেলেন ? আমি কাতরস্বরে আপনাকে ডাকিস্েছি, 

আসিয়া আমার শোক শান্তি করুন । হায় রেগরুড় ! আজি 

ভূমি জগণ্ড অনাথ করিলে ! বিশ্বের আলোক নির্বাণ করিলে | 

দানতারণ দয়াসিন্ধু জীমুতবাহনকে বিলুপ্ত করিলে! হছে 

লোকপালগণ ! স্বর্গ হইতে অস্বতধারা বর্ষণ করিয়া এই 

মহাত্মাকে জীবিভ করুন । ১ 

এদিকে গরুড় শোকার্ত জদযে চিন্তা করিতে লাগিতে না 

হায়! আমি এই মহাত্মা আমুলা জাবন হরণ কারলাম ! 

এক্ষণে কি উপায়ে ইহাকে জীবিত করি, কিরূপে এ ছুস্তর 

কলঙ্কসাগর পার হই। শহ্খচুড়ের কথায় ভাল মনে হইল ! 

দেবলোকে ম্বৃতসঙ্জীবন অমৃত আছে, ক্ষপণকালমধ্যেই দেই 

অন্বন্গ আনিয়া ইন্থাকে জীবিত করি । তিনি ইহ] স্থির করিয়া 

প্রলয়বেগে নিমেষমধ্যে দেবধামে গমন করিলেন, এবং তথ! 

হইতে অয্বত শানিয়! জীমূতবাহনের গাত্রে মেচন করিলেন । 

অমৃতম্পর্শে জীমূতবাছনও পুনর্জীবন লাভ করিলেন। তখন 

ধারুড় তাহার চরণে মন্তরা নহ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 

কহিলেন, -'আমি এতদিন ঘোয্প যোহুনিপ্রায় অভিভূত ছিলাম: 

কৃপা করিয়! কআগনিই আমাকে জাগরিত রুরিলেন, আমি 

হাজীর ২ ও ৬৯৮৯৮ ইত আন লী উন রা কাত গ সানি জান রা ওক দা ও 



ই শিক্ষাসার ! 

আজি হইতে সর্ববগাকার প্রাণিহিংসায় বিরত হইলাম । 
অখপনি পরহছিতে জীধন বিসঞ্ভন করিয়! যে কীত্তি রাখিলেন, 
স্কাবৎ চন্দ্র সৃষ্য থাকিবে, আপনার এ কীস্তি বিষ্কমান থাকিবে? | 
ই বলিয়া, বিনতানন্দন বিনীতভাবে স্ষপ্থামে প্রস্থান করিলেন, 
জীনুতবাহনও আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । 

নব কী এরি বর, ছিব এনা এ গছ এপি উরি জী কা এ লা একি নক 8 চি হ্রাস কলি চ 

পরোপকার। 

সকল ধন্মের মন, সংসারের সার, 

সর্ববমতে সর্বশ্রেষ্ঠ পর-উপকার ৷ * 
সকল পুণ্যের গুরু জানিবে ইহায়, 

আর যত পুণ্য ল্থু এর তুলনায়। 

দীনহীন অশরণে যে জন উদ্ধারে, 

তাহা হতে বড় লোক না৷ দেখি সংসারে । 

এ ভুবনে ধন্য সেই সাধু মহাশয়, 
ঈ্ীনছুঃখে গলে ধার কোমল হৃদয় । 

তাকেই দেবত। বলি, যিনি অকাতরে 

ধন মান দেহ প্রাণ দেন পর-তরে । 

সাধিলে লোকের হিত বে ছুখ তাহায়, 

তার কাছে স্বর্গ তুচ্ছ বল! যায়। 
তৃণাগ্রে বারির স্যায় জীবন চর, 

জন্ধ্যা মেষ শোভা-নম বিভব সকল। 
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প্রন্কাতির এই গতি দেখ সর্বজন, 

ত্যজ লোভ, পরহিতে কর প্রাণ পথ ॥ 

বিশ্বছিতে সদ ধার হৃদয়ের টান; 

গ্ররভে ধরুন মাতা সেই সুসম্তান । 

পাগ্বগণের মহাপ্রস্থান | 

পাগুনন্দন যুধিষ্টির হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়! সাক্ষা্ড ধন্যের হ্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । 

তাহার রাজো বাস করিয়া কেহ ত্বর্থরাজ্যও কামন। করিত ন1। 

পঞ্চ পাগুব প্রঞ্জাগণের যেন পঞ্চ প্রাণবাধু ছিলেন । অসংখা 

প্রজাপু*ঞ্ুব প্রতিহৃদয়েই সন্তাব এবং সেই বিশাল সাআ্াজ্যের 
প্রতিগৃহেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের 
পরম বন্ধু ছিলেন। পাগুবেরা ক্ষণকালও তাহাকে ছাড়িয়। 

থাকিতে পারিতেন না। কালক্রমে যখন সর্ধবনাশকর স্ুরাপানে 
বিশাল বহুব'শ বিনষ্ট হইল, তখন প্রীকৃষ্ণ মানবলীল। সংবরণ 
করিলেন। এন্দিকে, কৃষ্ণবিরহে কুফ্গতপ্রাণ পাগুবগণের 

হৃদয়ে নির্বেবদ জন্মিল। যুধিষ্তির সংসার অনার ভাবিয়া 
অচিরেই নিজ পার্থিব কণ্তঠব্যসকল লমাপন করিকেন | বআনস্তর 

পাণুৰেরা সঙ্গ্যাসধর্দ্দ গ্রহণ পূর্বক ত্রৌপদীর সহিত রাজভবন 
হইতে নিজ্ান্ত হইলেন। একটী কুকুর তীাঙছাগের পশ্চাৎ 
গ্চা চলিল। 

০০০০ 



২২ টানি | 

প্রজাবতসল বিতর ঠা হইয়া ঢর্লিলেন, আর 
ফিরিক্ছেন না, এই বার্ড মুহূর্তধো সর্ধবস্ত্র রটিত হইল, পৌর ও 
জানপদবর্গে তুমুল আতন্নাদ উঠিল। গজাপুষ্ের অবিরল 
অশ্রধারায় ধরণী অভিবিদ্ত ও হাহাকারে দশ দিক্ বিদীর্ণ 

হইতে লাগিল। গৃহধন্ম ত্যাগ করিয়া সকলে তাহাদের 
অনুগমন করিতে লাগিল; যুধিষ্ঠির নানামতে বুঝাইয! 
অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ফিরাইলেন । অনন্তর, তিনি চারি 
ভ্রাতা ও পত্বীর সহিত প্রস্থান করিলেন। সেই কুন্ধুরও 

ছায়ার ম্যায় তাহাদের অনুগামী হইল । ক্রমে তাহারা সমস্ত 

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া স্বমেরু পর্ববতে উপস্চিত হইলেন । 
তাহার! সেই গিরিবরে আরোহণ করিতে করিতে, তাহ।দর 

প্রিয়তমা পত্ী ভ্রৌোপদী অকল্পাৎ গতাস্থ হইয়। ভূতলে পতিত 

হইলেন। তাহাকে পতিত দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিবকে 

জিড্ঞাসিলেন,_ক্দাধ্য 1 রাজকুমারী দ্রৌপদী ত কখন কোন 
অধন্ম করেন নাই, তবে কি কারণে ইহার পতন হইল ? 

.. সুধিতির  কহিলেন,---'হে পুরুষপুঙ্গব ! রাঁজনন্দিনী কষা 

. জর্ববাপেক্ষা অফ্ভ্রনের প্রতি অধিক অনুরাগিনী ছিলেন, সেই 

 পক্ষপাতদোষেই শেষে ইহার পতন হইল। যেস্থলে সকলের 

: প্রতি লমান অনুরাগ স্থাপন করিতে হইবে) সে স্যর পক্ষপান্ত 
. খ্রক্ষটী মহাপাপ । তিনি এই, কথ! বলিয়া পরষাত্মায় চিত্ত 
সমাহিত করিয়া জগ্রদর হইতে লাগিলেন | অনস্তর, ভীহাগ! 
: কিছুর আরোহণ করিতে করিছে, সুদে অকল্মাঞ্ণ প্োপন্ুট 
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হইয়া পতিত হইলেন। তাহাকে পতিত দেখিয়া ভীম িিরকে 
কহিলেন,আধ্য ! যিনি বিনীত, শান্ত ও সকলের সেবাস্প 

নিযুক্ত ছিলেন, সেই সহ.দব আজি কি পাপে পতিত হইলেন? 
যুধিষ্ঠির কহিলেন,_“ইনি কাহাকেও আপনার সমান বিজ্ঞ 

বলিয়া! ভল্তান কবিতেন না, এই অভিমানেই রাজকুমার 

সহদেবের পতন হইল । আ'ন্যব অপেক্ষা আপনাকে অধিক 

বিজ্ঞ মলে কর! একটা মহাপাপ" । এই বলিয়া তিনি গমন 

করিতে লাগিলেন, অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা ও সেই সারের 

নিঃশব্দে তাহার অনুগমন করিল। কিয় র আরোহণ করিতে 

করিতে, নকুল গতান্থ হইয়া পতিত হইলেন। তাম পুনরায় 

যুধিষ্ঠিরকে ভিচ্ভাসিলেন,__আধ্য | ধরে বাহার অচলা ভক্তি 
ছিল, যিনি গুরুজনের মাহ্ভাবহ ও রূপ অনুপম ছিলেন, 

আজি কি পাপে সেই নকুলের পতন হইল? 

যুধিষ্ঠির কহিলেন,_-ইনি মনে করিতেন যে আমার তুল্য 
রূপবান ও গুণবান্ মার কেহই নাই । নকুল এই পাপেই পতিত 

হুইলেন। আপনার রবূপগুপণের অভিমান একটা মহাপাপ! 
বগম ভীম! চলিয়া! আইস, যাহার যে কন্মফল, তাহাকে তাহ! 

অবশ্যই ভোগ ফরিতে হইবে । অনন্তর, তাহার! ক্রমে উদ্ধতর, 
প্রদেশে আরোহণ করিতে করিতে, বিশ্ববিজয়ী মহাবীর 
খাজদুন ছিন্নমূল বৃক্ষের ম্যাম অকল্মাৎ পতিত হুইলেন। 
দিব্য প্রভাব অর্জুনের পতন দেখিয়া, ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে 
জিজ্ঞালিলেন। বাধ্য | পরিহ্ণাসছলেও ধিনি কখন সির্থা 



২৪ খিক্ষাসার | 
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ককেন নাই, শৌর্ষ্ে ও বীধ্যে ধিন অদ্বিতীয় ছিলেন, সেঁই 
পুর্লষসিংহ অঞ্ঞুন আজি কি পাপে পতিত হইলেন ? 

যুধিষ্টির, কহিলেন,_-ইনি পৃথিবীর যাবতীয় বীরপুরুষকে 
লু তান করিতেন, অশেষ গুণের আধার হইয়াও ইনি 

আত্মাতিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এই দোষেই ধনগ্রয়েক 

পতন হইল। বীরপুরুষের বীধ্যাভিমান একটী মহাপাপ” । 

তিনি ইহ! কহিয়! নিঃশব্দে চলিলেন। একমাত্র ভীম ও সেই 
কুকুর তাহার অনুগ।মী হইল। তীহারা কিয়দ্দ্র অতিক্রম 

করিলে, অকস্মাৎ ভীমসেন পতিত হইলেন; যেন স্থমেক্র 

একটা চুড়। ভাঙ্গিয়া! পড়িল। ভীম, পতনকালে আর্তনাদ করিয়া 
কহিলেন, আধ্য ! বলুন আমার কি পাপে পতন হইল £ 

ষুধিষ্ঠির কহিলেন,-_'ভ্রাতঃ ! তুমি জ্ন্তের দিকে না চাহিয়া 
নিজেই অধিক ভোগ করিতে, এবং সর্বদা নিজ বাহুবলের 

শ্লাঘা করিতে, এই পাপেই তোমার পতন হুইল” । তিনি ইহা 
কহিয়া, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান প্র্ববক উচ্চতম শিখরে আরোহণ 

করিতে লাগিলেন । এক্ষণে একমাত্র কুকুর তাছার অন্গুগমন 

করিল। কঠিন পাধাণে পদ তল ক্ষত বিক্ষত হইলেও সারমেয় 
কিছুতেই তাহার সঙ্গ ছাড়িল না । পথিমধ্যে অকস্মাৎ তাহার 

' সশ্ুখে দেবর আবিভূতি হইল, স্বয়ং দেবরাজ তাহাতে ব্াসীন 
ছিলেন । স্থুরলাথ বুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া কহিজেন,-_.. 
“বস! আমি স্থরপতি ইন্দ্র, তোমাকে লইতে আলিয়াছি, স্কুনি 

 ক্মলৌকিক পুণ)ঝলে দেবন্োকে আরোহণ কর 4 



মি ীহচানিত তি, নি 

এ লু সলভ্রমে প্রণাম করিয়া উটিডনিনির তাহাকে 
কিলেন,--হে হ্বরেশ্বর ! যাহারা আমার আশ্রিত ও ভক্ষ, 

খামার সেই প্রাণাধিক আজীয় ও বন্ধুগণের কি“গতি হইল ? 
আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী ন্বর্গভোগ করিতে 

অভিলাধী নহি, আর এই কুকুর ছায়ার ম্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে 
আসিয়াছে. ভীষণ সঙ্কটেও নিরস্ত হয় নাই। আমি ইহার 
অনুরাগ দেখিয়া মুদ্ধ হইয়্াছি, অতএব এরূপ ভক্তকে ফেলিয়াই 
ব1কিরূপে গমন করি। ইন্দ্র কহিলেন,--ছি! ছি! একি 

কহিতেছ! এ স্বৃণিত শ্বাপদকে এখনি পরিত্যাগ কর। 

দেবহুর্লভ সম্পদ তোমার প্রতীক্ষা কুরিতেছে। এই কুক্ুরজাতি 
অতি ঘআশুটচি হিংস্র ও হেয়, ইহাকে এখনি ত্যাগ কর।. 

তাহার সেই কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির ধীরম্বরে কছ্ছিলেন,--- 

বিভো] এ মনুষ্য হউক, শ্বাপদ হউক, কীট হউক,বা কীটাণু 
হউক, এ আমার ভক্ত ও আশ্রিত; আমি তক্ত ও আশ্রিতের 

সহিত বরং ঘোর নরকেও যাইব কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া অক্ষ 

স্বর্গেও যাইব না। ইন্দ্র কহিলেন,_হায়! এ নিশ্চয় তোমার 
: মতিভ্রম ঘটিয়াছে, নহিলে একটা অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অখম 
শ্বাপদের জন্য স্বর্গের হুখ ত্যাগ করিতেছ। অতএব এ ছুবুণদ্ছি 
. পরিত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, __ভঙগবন্। আমি ঈশ্বরের 
এ প্রেমী স্থির মধ্যে কোন,জীবকেই অন্পৃশ্ট, কষুত্র বা অধম 
“বলিয়! জ্ঞান করি না। সর্ববজীবে অভেদ ৫্রেম কামার জীবনের 

.'মহাব্রত ও এ মহথাব্রত্ের লিক নতর্গসথখ ও তুচ্ছ বলিয়া জান করি:। 



২৬ শিক্ষাসায়। 
সাজি পিঠ 

সর্ধবজীবকে আত্মাসম জন্কান করিতে করিতে যদি আমায় নরকে 
গতি হয়, হউক। ভগবন্! প্রসগ্র হউন; বিশ্বাসপ্রতিপক্স, 
ভক্ত ও পীড়ি'ত সহচরকে তাগ করিয়া আমার ন্বর্গভোগে কাজ 

নাই। আর যদি আমার প্রতি একাস্তই দয়া প্রকাশ করেন, 

তবে মামার সমস্ত পুণ্য লইয়া এই কুক্ধুর স্র্গে গমন করুক । 

যুধিষ্ঠির এই কথা বলি:ত বলিতেই সেই কুকুর দিবারূপ 
ধারণ করিল। অনন্তর সেই জ্যোতি্ধায় দিব্যপুকষ ম্ৃতমধুর 

বাকো যুধিষ্টিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--বস! আমি 
স্বয়ং ধন্ম,। তোম'কে পরীক্ষা করিতে কুক্ধুরদেহ ধারণ 

করিপ্লাছিলাম। আমি তোমার এঁকাস্তিক ভক্তি ও বিশ্বপ্রেমে 
পুলকিত হইয়াছি। এই সংসার মহাপরীক্ষার সাগর; তুমি 

অলোকিক ধর্দম-বলে দেই পরীক্ষাসাগর পার হইয়াছ । এক্ষণে 
তোমার কঠোর. সাধনার ফল লাত কর; তুমি অস্বচ্ময় 

ব্রঙ্মলোকে বাস করিয়! অক্ষয় আনন্দ উপতোগ কর। যুর্িষ্ঠির 
কহিলেন, _ভগবন্! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, 

তবে যথায় আমার সেই জ্ঞাতি বন্ধু সকলে গমন করিয়াছেন, 

আমাকেও তথায় লইয়া চলুন। ধন কহিলেন। -বগুস ! 
সর্ধধোত্তম প্ুণো তুমিই সর্নের্ধাত্তম পদ্দ লাভ করিবে, ভোমার 

আত্ীয়গণ অধম লোকে গমন করিয়াছেন, অগ্এব কিরূপে 

তাহাদের সহিত তোমার পুনর্দিলন ঘটিবে ? 
' দুপ্িষির ক্ষহিলেন,---প্স্ুখময় হউক, আর ছুখময় হউক, 

যে শ্থাদে শাদার 'ধিত্ুগণ গদদ করিয়াছেন, আমি সেই শ্বামই 
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কিনা করি ; আর কোন স্থান চাহি না. বন্ধুগণকে চাড়িয়া 
ক্ষয় ব্রঙ্ষলোকেও বাস.করিবার সাধ নাই । :যথায় আমার, 

বন্ধুরা গন করিয়াছেন, তাহাই আমার ন্যর্গ, আর ষাহা আপনি 

দিতেছেন তাহা আমার স্বর্গ নহে।” 

কর্ণচরিত। 

কুস্তীর নন্দন কণ সুতের পালিত, 

“দাতাকণ' নামে যিনি ভুবনে বিদদিত। 

অন্ত্রবিষ্কা শিখিবারে বালক যখন, 
পরশ্ুরামের পদে নিলেন শরণ । 

গুরুভক্তি, সমাধি সংবম, দৃঢ় পণ, 

হেরি তার তুষ্ট অতি ভূগুর নন্দন। 

শিখান বাবধ বিষ্তা করিয়া যতল ? 

শিখেন সে সব কর্ণ করি প্রাণপণ । 

একদিন উপবামে কৃশ মুনিবর ; 

নিক্রার আবেশে বড় হপলেন কাতর । 

অবশেষে কর্ণ কোলে ঝাখি নিজ শির, 

অকাতরে নিজ্ঞা যাইলেন স্ৃগুবীর |. 
ছেনকালে কীট.এক ঘোর রক্ষকায়, 
তীক্ষদব্ত, রজপানী জ্ঞাজিল গায় £ 
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কর্ণের উরুতে কীট উঠিয়া সবর, 
অস্থি চ্্ম ভেদ করি পশ্সিল ভিতর । 

“ব্রদস্তে বজকীট কাটে তীর উরু; 

উরুর অপর প্রান্তে নিদ্রা যান গুরু । 

পাছে তার নিদ্রা ভাঙ্গে কীটে নিবারিতে, 

ভাৰি কর্ণ না পারেন নড়িতে চড়িতে। 

অশ্িভেদী ঘোর ব্জকীটের দংশন, 

সহিলেন শিশু কর্ণ অল্লানবদন। 

শোণিত লাগিলে গায়ে জাগিয়৷ অমনি; 

পরম বিল্ময়ে'তবে কহিলেন মুনি । 

এ কি তগ্নানক কাজ না জানি তোমার ! 

কোথা হ'তে বহে ঘন রুধিরের ধার % 

কহ্ কহ শীঘ্ব করি, একি বিপরীত ! 

কেমনে আইল হেখা এতেক শোণিত । 

বিনয়বচনে কর্ণ বলেন তখন, 

যেইরূপে কীটে উরু করে বিদারণ । 

প্রভুর বিশ্রামভঙ্গে বড় ভয় করি; 
কীটে না নিবারি তাই, না নড়িতে পারি । 

গুরুদেব | তব শির কোলেতে বিয়া, 
অটল অচল ভাবে।রয়েছি বসিয়া 1... 
.. বালক শিষ্যের দৈই সহিষুঃতা শুনি, 
মনি ছইজেন জামবধ্জ/ঃমুনি |: :. 



স্বাঙ্ছারক্ষা। ২ 

ঘন. ঘন মুখে তার চুম্বন করিয়! : 

কহিলেন, মুনি, কর্ণে কোলেতে লইয়া । 

ধন্য ধন্য ধৈর্য তব! না দেখি না গী্নি; 
যে ধর মাগহ বস! দিতেছি এখনি । 

ভূবনবিজয়ী হবে বীরচুড়ামণি ; 

তোমার ন্পুণ্যে ধন্য হইবে ধরণি। 

বিস্ময় মানিবে বিশ্ব শুনি তব দান; 

দাতা কর্ণ নামে তব ঘুধিবে সম্মান । 

তোমার সমান ধৈর্য্য সমাধি বাহার ) 
দুর্লভ বিভব সব স্থলভ,তাহার । 

গুরুপদ্দে নতশির হ'য়ে শতবার ; 

হৃদয়ে রাখেন কণ গুরুর সেবর। 

স্বাস্থ্য রক্ষা | 

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যাহা কিছু বল; 
শরীর থাকিলে ভাল'লভি সে সকল। 

ছেন স্বমঙগল দেহ করিতে রক্ষণ? 

পরম যতন সবে কর অনুক্ষণ। 

কুপথ্যে আসক্ত যেই হয় ভুরাচার ; 

সে হানে আপন গায়ে আপনি কুঠার । 

কিছুদিন রোগভোগ করি এ সংসারে, 
মরে মার মেরে/বায় সিজ পরিবারে, . 



শিক্ষার । 

কিন্বা বদি দীর্থকাল বাচে সেইজন, 
কেবল যাতনা পায় যাবত জীবন ; 

* দ! থাকিল যদি স্থখ থাকিতে জীবন ; 

জীবন অরপ সেই জীবন মরণ । 

ক্ষণিক সুখের তরে স্বাস্থ্য-ভল্গ যেই করে 

অকালে জীবনে মরে সেই 'বুদ্ধিহীন ; 

যদি হিতে থাকে আশ, সর্ববজনে ভালবাসা, 

না হইও সর্ববনাশা নেশার * অধীন। 

দেহ মন শুদ্ধ যার অনাচার অত্যাচার 

নিষসম পারহার করে যেই জন;  * 

তারে না ভূশিতে হয় রোগের যাতনাচয়, 

সদাকাল সুখময় হেরে সে ভুবন । 

হও তার সানধান কর দোষ বিষজদ্তান, 

যদ্দি চাও ধন মান জীবন যৌবনে 3 

সময়ে শুনহ হিত না করিও বিপরীত, 

হও সঙ্দা অবহিত আত্মার পালনে । 

মন্দ পথে যদি চল নিজেই ভুগিবে ফল, 

কুকাজের প্রতিফল ফলে হাতে হাতে ; 

এ সংসারে কারে। তলে কেহ নাহি প্রাণে ময়ে 

যে মরে সে মরে নাহি সন্দেহ তাহাতে। 

কা গন্কাণা আলন্িক দেখা পাল! 

সাপ পপসীপন্টন হিজল শসা 
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মরে যেই জলাচারে, আত্মঘাতী বলে তারে, 
কেবা আছে এ সংসারে পাপী সম তার ? 

আত্মঘাতী ছুরাচার, নন্ত নরক' তার। 

আর সদ হাহাকার হয় তার সার। 

পরিশ্রম, আর সদ নিয়ম-পালন, 

ইহাতেই রক্ষা পার দুরললভ জ্রীবন। 

শ্রোত না বিলে নদী বিকৃত যেমন; 

চালনা বিহনে দশ! দেহের তেমন। 

শারীরিক, মানসিক, দুইরূপ শ্রাম। 

যথাকালে যেই কত্ে রুরিয়া নিয়ম, 

উন্নতির দ্বার তার হুয় অবারিত, 

সকল মঙ্গল ফল সে লভে নিশ্চিত। 

শারীরিক শ্রমে হয় শরীর ধারণ, 

মানসিক শ্রমে মন লভে জ্ন্তানধন । 

শারীরিক পরিশ্রাম যেব। কাছে যত, 

নহে হিতকর কেহ ভ্রমণের মত । 

শরীর রাখিতে ভাল হয় ঘদদি মম, 

সকালে বিকালে নিত্য করিবে আ্রমণ। 

প্রশল্ত জনঙাহীন রম্য পরিস্কার, 
বিশুদ্ধ বায়ুর বথ্র সতত সঞ্চীর ; 

উদ্ভান। নদীর ধার, অথবা মম্বদ্ান ; 
এসকল ভ্রমণের উপথুক্ক স্বান.। 



৩২ শিক্ষাসাঁর ৷ 
লিন সিলিকা ছি লি টাক কলি সস ০৯ নি তি কলা সিসির, 

খর উচিত যাহা, পরি সে বসন, 

পুলকিত চিতে নিতা করিবে ভ্রমণ । 
'নীরোগ সবল দেহ ধরে যেই নর, 

ব্যায়াম তাহার পক্ষে বড় হিতকর। 

শীত আর মধুমাস এই মাস চারি, 

ব্যায়ামের গুণ নাহি বণিবারে পারি । 

অথবা সকল কালে নিজ শক্তিমত, 

সকলেই ব্যায়াম করিবে নানামত। 

কপালে বগলে গালে গড়াইলে ঘাম, 

ঘন শ্বাস বহিলেই ছাড়িবে ব্যায়াম । 

একেবারে পরিশ্রম না কর! যেমনি, 

অতিশ্রম দোষাবহ জানিৰে তেমনি । 

ব্যায়ামের গুণে কাজে সদা মন যায়, 

টাচা ছোলা সবল ন্দৃঢ় হয় কায়। 

নাআসে সহসা! কোন শক্রু তার পাশে, 

সময়ে জর! মৃত্যু নাহি তারে গ্রাসে 
বাসস্থান, পাশ, পান, অগান, বসন, 

শয়ন, ভ্রমণ, ক্রীড়া, সঙ্গ, আলাপন, 

সকলি নিদ্মল যার আর দেছ মন, 

এ জগতে সর্ববসিন্ধি লভে সেই জন। 

শা ০০ 
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বাক্পুষ। |. 

"এই শ্রাতংস্মরণীয়া নারী কাশ্দীরপতি মহারাজ তু্জীনের 
মহিষী ছিলেন । বাকৃপুষ্টা পতির সহিত ধন্মাসনে অভিষিক্ত 
হইয়া] সর্বপ্রকার রাজকার্ষ্য পতির সহায়তা করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ তুগ্ীন সেই ধর্মশীলা পত্ঠীর পরামর্শ ভিন্ন কোন কাধ্য 
করিতেন নাঁ। অন্যান্য গৃহিবীর কাধ্যক্ষেত্র যেরূপ সঙ্থীর্ণ, কেবল 
আপনার গৃহকাধ্য ও কতিপয়মাত্র পরিজনের প্রতিপালনেই 
সীমাবদ্ধ, রাজগৃহিণীর কার্ধ্যক্ষেত্র সেরূপ সন্কীর্ণ নহে । যাহার 
হস্তে অগণ্য পরিজনের ও অসংখ্য প্রজার প্রতিপালনের ভার, 

ধাহাকে বিতিন্নপথাবলম্ী কোটি কোর্টি লোকের মনোরঞ্জন 
করিতে হইবে, ফাহার বিবেচনার উপর একটা' বিশাল রাজ্যের 
ভর্জাভপ্র নির্ভর করে, তীহার ধৈধ্য, বীধ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য কিরূপ 

হওয়া উচ্চিত, তীহার ধন্মান্ুরাগ ও পবিত্রতার প্রভ।ব কিরূপ 

হওয়া উচিত, বাকৃপুষ্টা ইহারই একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । 

সেই রাজা ও রাজ্হী শ্বপ্লকালমধ্যে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধি- 

কার করিলেন । এ সংসারে বিপদ্ ভিন্ন মন্ুধ্যের প্রকৃত পরীক্ষা 

হয় না। যেমন অগ্নি কাঞ্চনের ' পরীক্ষাস্থান, তৈসাঁদি বিপদৃই 
খার্দিকের পরীক্ষাস্থান। দৈব্ঘর্টনায় তীহার্জের (সেই কঠোর 
পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যেনম্ঠাহার্দের চিভ্রপরীক্ষার জন্যই 

প্রজামধ্যে এক দুঃসহ দৈব বিপদ্ উপস্ছিত হইল'। একদা 
ভাত্রমাসে, যখন সমস্ত কেদারমণগুল পাকৌনদুখ, শালিশক্রে 

| 
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সমাচ্ছল্ন, তখন কাশ্মীরে অকস্মাৎ ঘোর তুছিনপাত হইতে 
লাগিল । অচিরেই দেশের সমস্ত শব্য হিমানীগা-্ভ নিমগ্ন হইল, 

সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রেমে রাজ্যে 

ঘোর ছুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল । 

একটা সম্ভান পীডিত হইলে তাহার গুশ্রাফা পিতামাতার 

পক্ষে কিরূপ গুরুতর, তাহা একবার ভাবিয়? দেখ ; তাহা হইলে 

বুঝিতে পারিবে যাহাদের হস্তে অসংখ্য পীড়িতের গুশ্রাষার 

ভার, তাহাদের কর্তব্য কিরূপ গুরুতর । এক্ষণে সেই 

রাজদম্পতী:র হস্তে হুন্ভিক্ষপীড়িত অনন্ত প্রজার প্রাপরক্ষার ভার 

পতিত হইল। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার উঠিয়াছে ; অনাহারে 
দিন দিন শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে ; তদ্দর্শনে রাজা ও 

রাজভী বিপত্তিহারী জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রজারক্ষায় 

দীক্ষিত হইলেন। গৃহে, অরণ্যে, পথে, শ্মশানে, আশ্রমে, 

কান্তারে, আপণে, নদীতটে যে যেখানে অনাহারে পতিত, 

সাহার! সেই স্থানে উপস্থিত হইয়? তাহার মুখে অন্নজল গুদান 

করিতে লাগিলেন । মহিষী, শত শত নিরম্নকে অল্প দিবার জন্য 

এককালে ঘেন শত শত মূত্তি ধারণ করিলেন; প্রজার যেন 
এক অন্নপূর্ণার অসংখ্য রূপ দর্শন করিতে লাগিল। 

.. প্রজার জন্ত বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রেজ 
রাজকোষ নিংশেবষিত হইল, ক্রমে রাজার ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত 

আর্থ সকলি নিঃশেধিত হইল ।. হায়! দৈববলের সহিত ক্ষ 
মানবশক্তি কতক্ষণ যুকিতে পারে; শেষে সকল উপারই ফুরাইল। 
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মহিষী প্রজার জন্য গাত্রের অলঙ্কার. উন্মোচন করিলেন) 

পরিধেয় পধাস্ত বিক্রয় করিয়। প্রজার অন্ন ক্রয় কিলেন। 

পুরপ্রাণা জননী ষে বেশে মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে"করে। মহিষী 

শেষে সেই সর্ববত্যাগিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গহে 
অন্পমুহ্তি পইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুন্ডেই 
বক্ষ! হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, জায় পতি 

দ্রাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, ভ্রাতা ভগিনী সোদ্দরপ্রেম বিস্মৃত 

হুইল । সকলেই স্বোদরপুরণে উন্মন্ত। দেশের শুর, বীর, 
পণ্ডিত, মুর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত 

হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত, তাহাদেরও আর মনুুষ্যের 
আকার নাই, সকলে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ; উত্কট জঠরজ্ালায় 

স্বলিত.হুইয়া চতু্দিকে বিকট কটাক্ষপাত করিতেছে ; একমুষ্টি 
অন্ন লইস্া মাতা-পুত্রে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। সমস্ত দেশ 

ঘমপুরীর ম্যায় ঘোরদর্শন প্রেতবুন্দে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ 

হইতে লাগিল। 

সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সময়ে, গম্ভীর কানিজ একদা! 

বখন সমস্ত রাজভবন নিঃশবা, নরপতি শয়নকক্ষে সহসা হথাহা- 

কার করিয়া উঠিলেন। তীহার গভীর আর্তনাদে গৃহভিত্তি 
মকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল । মাছিবী শান্তিকামনায় ইষ্টদেবতার 
ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, পতির ঃরোদন শুনিয়া অমনি তাহাকে 

ছৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা শোকোদ্মস্ত হইয়া কহিতে 

'জ্াগিলেন,-দেবি ! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় লা। 
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নিষ্ডয় আামারি দোষে নিরপরাধ প্রজালোকের এই সর্ধবনাষ্ণ 

উতরশ্ছিত ; আমারি ভাখ্যদোষে আজি ধরণী অনশৃন্থা। হইয়াছেন । 

সাহা! কিছু উপায় ছিল দকলি বিফল হইল.; নিদারুণ কালের 

হুত্তে সর্ববন্থাত্ত হইল। ছুরস্ত দাবানলে বারিবিন্দুর হ্যার 

আমাদের সমর ষতু ল্রয় পাইল। দেখ! চক্ষের উপর কত 

খাত মহ্াপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে; শিশুসন্তানগুলি মাতার বিষন্গ 

রাহুপাশ হইতে স্থলিত. ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে । কোথাও 

ক্ষুধার্তের সককণ. প্রার্থনা, কোথাও রোগার্ডের যাঙনামর় 

চিগুকার, কোথাও শোকার্তের পাষাণভেদী জার্তনাদ, কোথাও 

মুমুধুরি অস্তিম-কাতরত! ; নামার মেই অময়াবতী: কাশ্পীর আজি 
মহাশ্মশগান হইয়াছে । কেহ গলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, 

তাছারও পথ নাই; হিমসংঘাতে চারদিকের পর্বতশ্ঞেণী 

আলতঙবা, পথ ঘাট সকলি' রুদ্ধ; এস্থান হইতে নির্গমন করা 

মনুষ্যশক্তির অতীত । সূধ্যর্ধের যেন রর্সাভাংল গ্রাবেশ করিষ্কা- 
ছেন, ঘোর ঘনঘটায় দশ দিক্ নিরম্তুর আচ্ছন্ন ' রহিয়াছে, যেন 

শত শত, কালরাত্রি আসিয়া ঘেরিয়াছে । তরুকোটরর দ্বার 

রু্ধ হইলে তন্মধ্যে বিবশ পক্ষিশাবকদিগের। ফেশা হয়, আমার 

শুজাগণেরও: (ই-দশা। উপস্থিত, হে: দেবি! (যাহারা আমার 

শ্রুহণের উপচদান্দ। স্যামি সেইং: প্রিরতম। প্রজাগণের এ ছুরি 

জর দ্বেখিতে পারি না; আমি-ভুলস্ত।হতাশানে এ দেহ আহাতি 
দিক।+ ধন্থ- সেই সরপালশাণ ?ং বাহার প্রাগাধিক' শুজাধণকে 

সর্বচ্টোভাবে “হৃচ্ছ দেখিয়া ক্লাত্রিকালে হে সিছো মস) হত 



বিাজোর ঙ্খ 

দেলি:! জানি লাকি মহাপাপে আগর সৈ সুখে বফিত হইলাম | 
নয়গ্তি ইঙ্া। কছিতে কহিতে মুচ্ছিতি হইয়া দহিষীর জ্রোন্ডে 

পঠিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়। এ সকল 

থা ুনিতেছিলেনদ ; অকস্মাশ্ড তাহার বদলে দিবা জোর্তিং 

আবিভূতি হইল, তিনি ঘেন কোন দিব্য শক্তি সবার অনুপ্রাণিত 
হইলেন । ভিনি শ্ৃপ্তোখিতার গ্যার় উঠিয়া পরম তে পতির 

চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন । অনন্তর স্থির ও গভীর স্বপে 
কহিতে লাগিলেন । দেই নিশীথনির্বাত বক্ষমধ্যে দীপসক্কল' 

স্িমিততাবে জ্বলিতেছিল।, অকন্মাৎ সে সকল প্রদীপ্ত হই 

উঠিল, ধেন মহিষী কি বলিবেন শুনিবার জন্যই শ্রীবা উন্নন্ত 

করিয়া! তাহাকে দেখিতে লাগিল । মহিষী কহিলেন-_-নাখ ! 

আপনি নিতান্ত অধীর ও ছুর্বধলচিত্তের ম্যায় এ কি কথা 

কহিঙ্ডেছেন ! এ সময় আপনারও কি চৈতন্য লোপ হইজ ? 
প্রবল ঝটিকায় সামান্য তরুর শ্ঠায় মহাশৈলও যদি বিচলিত 

হয়, তবে স্ষাঞ্জে ও মহতে প্রতেদ্দ কি? এ জগতে অসাধ্য- 

সাধনেই যদি সমর্থ না হইলেন, তবে নাথ! ভবাধৃশ মহাত্বার 

মাাত্ব্য কোথায়? কোন্ পিতা মুমুধুণ সম্ভানকে পরিত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান ফরে ? যেমন পতির প্রতি ভক্তি পড্ড়ীর 'এক- 
গার স্রত, তেমনি গ্রজার প্রতি অগ্চুয়াগ রাজার একমাত্র ব্রত 1 

বণ দেহে প্রাণ থাকিবে, খ্যামানিগকে অটলভাঁবে সেই ব্রত 
গলিন করিতে হইবে । আত্মহত্যা দ্বারা নিক্কাতিলাভ কাপুরুষের 
কাধ্য ; যদি একান্তই তাহা করিতে হয়) তবে বতকণ এ রাজ্যে 

গান পা, লহও পাকাপজ রক বক ডিজি রাত তি ভাত রাজ চাভ গাছ ফাসি কা কল্প, কা ছি টা এন্ডি কত 5 কি 



৩৮ শিক্ষার । 
ই িিএস্ছিএ্ছ ০০০ ৬ সিটি 

একটীও মহাপ্রানীর গ্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, ভাহাকে 
ৰাঁচাইতে চেষ্টা করিব! অনশেষে ঘখন তাহারও জীবনাশা 

নির্বাণ হইবে, আমর? উভয়ে সেই শব-কঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া 

অনশনে জীবনব্রত উদ্যাপন করিব । এই কথা বলিতে বলিতে 

তাহার বদনজ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল, নয়নছ্বার হইতে 

তেজঃপুপ্ত বাহির হইতে লাগিল; মহিষী বস্ভুনাদে বলিয়া উঠি, 
জেন,_-পহে ধন্্নীর ! উঠন ! উঠুন ! হে প্রজাপাল ! আর ভব 
নাই ॥ আমি যদি যথার্থ পতিসেব। করিয়া থাকি, যদি প্রজার 

দুঃখে আমার অন্তরাত্া দ্রব হইয়া থাকে, আমি যদি সতোর 

সাধন! ও জীশ্বরের উপাসনা! করিয়! থাকি, তবে কার সাধ্য 

আমার কথার অন্যথা করে; হে প্রজানাথ ! আপনার প্রজা- 

গণের আর দুভিক্ষভয় নাই” | আহে]! পতিত্রতার কি আশ্চধ্য 

প্রভাব ! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা ! এ সংসারে ঘটনাচক্রের 
কি আশ্চর্য্য গর্তি! মাহষী ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়া সেই 
কথা বলিবাত্র অকস্মাৎ শূন্যমার্গ হইতে ভূরি ভূরি মৃত কপোত 
পতিত হইতে লাগিল । রাজা আশ্চধ্য মানিয়া মরণোদ্ভম হইতে 

বিরত হইলেন। প্রজার! প্রত্যহ সেইরূপ মৃত কপোত ভোজন 

করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল? এবং কহ্ছিতে লাগিল,--- 

জগ্ননীশ্বর মহিবীর অলৌকিক ধর্মমনিষ্ঠায় প্রসক্প হইয়া দকলের 
প্রাণরক্ষার এই অদ্ভুত উপায় বিধান করিলেন । আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা সকলে পরমানন্দে জগণ্পিতার অপার মহিমা এবং সেই 
পুণ্যবতী রাজীব গুণাবলী গান, করিতে লাগিল । 



থ কি ূ ৩৯ 

দিন দিন মহিষীর টগাগ অজন্রধারায় বহিতে লাগিল, 

ঈশ্বরের কৃপায় আকাশমগ্ডলও ক্রমে স্থৃপ্রসন্ন হইল। যথাকালে 
বন্ুদ্ধরাও প্রচুর শশ্যরত্ব প্রসব করিলেন। 5 

ছত্রিশ বগুসর বয়সে প্রজাবুসল মহারাজ তুপ্তীন পরলোক 
গমন করিলেন । পতিব্রতা বাক্পুষ্ট গ্রজামগ্ডলীকে শোক- 
সাগরে ভাসাইয় পতির সহগষন করিলেন। সেই পুণ/শলা 

ষে স্থানে স্বত পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহ অগ্ভাপি 

“বাক্পুষ্টাটবী” নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে । 

চরিত্র । 

পবিত্র চরিত্র ভবে অমূল্য রতন ; 

চরিত্রের কাছে তুচ্ছ আছে যত ধন। , 

সাহার স্বভাবে নাহি হিংসালেশ আছে ; 

ভল্মানক হিংশ্রগণ শাস্ত তার আছে। 

বজলচর ভূচর খেচর আদি জীব; 
সবে বাধ্য তার কাছে বিনি সদাশিব। 

সাধুসহবাসে বদি করে অবস্থান ; 
কুস্থমকোমল হয় কঠিন পাষাণ । 

আন্তর দেবত। হয সাধুসহবানে ; 

অঙ্গার আগুন হয় চরিত্র-পরশে। 



৪. কিক্ঞাসার । 
০০০০৯৯২০০ 

পরস্পর ৪ নাল ভর সা লিপ এ ওলা নি 

সর্বজীবে পা সার আপনার কান ; 

যথার্থ পবিত্র তিনি দেবতাসমান । 

, বিশ্বসেব। ব্রত ধার যিনি বিশ্বদাস : 

ভীতের অভয় যিনি আর্তের আশ্বাস ; 

তিনিই প্রকৃত সাধু এই ধরাতলে ; 

তাহারে আদর্শ করি চলিবে সকলে । 

এ ভবে চরিত্রশিক্ষা সর্বব-শিক্ষা-সার ; 

চরিত্রের পুজা করে সকল স“সার। 

ভারতের ইতিহাস দেখ একবার ; 

এমন শিক্ষার স্থান কোথা পাবে আর । 

সত্যবীর, দয়াবীর, দানবীর, ধীর, 

হরিশ্চন্দ্ঃ শিবি, রঘু, রাম, যুধিষ্টির। 

ভীম্ম, কণ, ধনগ্ীয়। সুভদ্রোনন্দন ; 

জনক, প্রহলাদ, এব, ক্ীমুতবাহুন ॥ 
গু কদেৰ, ব্যাস, হুদ্ধ, চৈতস্ভ, শঙ্কর ; 

চরিত্রগৌররে সবে জগতে অমর । 

লোপামুক্তা, অনলূয়া, গা, অরুম্ধতী ১, 
নৈত্রেষী, মাবিত্রী, শৈব্যা, সীতা, কীলাবতী । 

এ কেন চরিত্র কত তারাপুষী মত, 

স্বলিতেছে ভারত-আকাশে শত শত। 

এ সুব দৃষ্টাত্ত হেরি চক্ষের উপর » 
অনভ্ঞ উদ্নতিপণে হও অগ্রসর । 



শীল পশ্সিপারসশসি 

চিক, ৮৯ 
“সি ওসি 

জগতের আশা তুমি ভ্ভারত-কুমার ; 

বিশ্বের আচার্যপদ পৈতৃক তোমার ॥ 
ত্রেলোক্যপুজিত সেই পিতৃপদ ছাড়ি, 
জন্মিয়া দেবতাকুলে না হইও ছাড়ি) 

ছুর্ডয় ইন্দ্রিয় শত্রু বড়ই ভীষণ ; 

পাপপথে সদাই দেখায় প্রলোভন । 

সেই প্রলোভনে যদি ভুল একবার ; 
নিশ্চয় পতন তবে ঘটিবে তোমার । 

ধরিতে “মনুষ্য' নাম যদি ইচ্ছা হয়; 

যতনে ইন্দ্রিয়গণে আগে কর জয়। 
স্সেহ দয়। দিয়াছেন হৃদয়ে ঈশ্বর ; 

তাই বাঁচিতেছে এই বিশ্ব চরাচর। 

ন্মেহ দয়া এ জগতে 'যদি না থাকিত ; 
স্থষ্তি স্থিতি রসাতলে সকলি যাইত |. 

স্ষ্টিমাঝে শ্রেষ্ঠ জীব ভুমি ছে মানব ! 
ন্েহ দয়! ছাবড়য়।-। হইও দানর । 

শ্রীক্ভরে অকাতরে দ্বীনে কর দান? 
কি আছে ভুবনে পুণ্য ধানের সমান । 

দয় করি যন্দি দ্বেও সর্ষপ প্রমাণ; 

তথাপি সে ানে পুণা পর্ববত সম্মান 1... 

দানের প্রমাণে কিছু নাহি আসে বাক্স ১, 
য। দিবে পবিত্র যনে তাহাই অক্ষক্স |... 



৪২. শিক্ষার | 

দান করি যে জন কিনিতে চায় মান; 

তাহার সে দান নয়, শুধু অভিমান। 

'অভিমান কেবল পাপের হয় মূল ; 

পাপেই পতন হয় ইথে নাহি ভুল । 

হৃদয়ের প্রেম সর্ণব স্বখের আকর ; 

প্রেমভরে দেখ যাহা তাহাই স্বন্দর। 

প্রেমময় সদ রয় যাহার হাদয় ; 

এ সংসার তার কাছে সদা মধুময় । 

না থাকিলে হৃদয়ে পবিত্র প্রেম-মধু ; 

শোভাময় বিশ্ব হয় শৃহ্যময় শুধু | 

সীত1-চরিত্র | 

সীতা রাজধি জনকের কন্যা ও রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের 

মহিষী ভিলেন । এই দিব্যস্বাবা নারী যে গুণে পৃথিবীর 
নরনারীকুলের আদর্শ-চরিত্র হইয়াছেন, সেই গুণের নাম সন্ভাব। 

এক্ষণে সঙ্তাব কাহাকে বলে শুন। আমরা সকলেই এক 

প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের সকলের হৃদয় এক প্রেমময় 

সূত্রে গ্রথিত$ এইরূপ জ্ঞানকে সম্ভাব রলে। এই সন্তাব 

হুইন্তে মৈত্রী জম্মে। এ জগতে সকলেই আমার আপনার, 
এইরূপ জ্ঞানের নাম মৈত্রী । এই মৈত্রী হইতে অক্ষয় মহা- 

শক্তি উতৎ্পন্ হয়। লোক দলেই মহাশক্তির- বলে বলীয়ান্ 



সীতা-চরিত্র | ৪৩ 
১ 

লাক তি তা রো ওই মিথ তো বি লী পি তাও এটি িস্টি পেস্ট ভাটি জী ৯5 শর কি ক তি পা টস পা অভ জরি পা সাপটি কোক কাটি, পরা বি পারিস ও কষ্ট ঠেস উদ পি ৮টি শাহি পি তউি ছি কাছ ভাসি ডাকি জাগি শসটি হ্ছি জাি তি ও ভা পিছ শি ক রসি পা সিএ 

হইলে প্রলয়েও তাহাব বিলয় নাই। সীতা সেই সম্তাবগ্াণে 
গশুণবর্তী ছিলেন, অর্থাৎ ভিনি সকলকেই আপনার বলিয়! 

জানিতেন। তিনি পবিত্র চরিত্রের আদর্শরূপে ফ্ুবতারার শ্যায় 

অনন্তকাল জগতে জাজলামান থাকিবেন। 

তীহার পতি পিতৃতাপালনার্থে সর্ববভাগী ও বনবাসী 
হইলে, তিনিও সর্ববত্যাগিনী ও বনবামিনী হইলেন, এবং ছায়ার 

ম্যায় পতির অনুগামিনী হইলেন । পথে অগ্রিময় নিদাঘ-সূর্ধ্য 

তাহার মন্ত্রক দগ্ধ করিলে তিনি অস্ানমুখে তাহা সহা করিতেন, 

সৃতীক্ষ কণ্টক বা কঠোর প্রস্তর ব্জবৎ তাহার পদে বিদ্ধ 

হইলে, তিনি অবলীলায় তাহ! সহ্য করিতেন । তিনি ক্ষুধা তৃষ্ 

অঙ্গের আভরণ করিয়াছিলেন । এই জন্তই বোধ হয়, তাহাকে 

“সর্ববসংহা-নন্দিনী” বলিয়া থাকে । যিনি সকলই সহা করেন, 

সেই সর্ববজননী ধরণীর নাম “সর্ববসংহা” ; তাহার “নন্দিনী” অর্থাৎ 

আনন্দময়ী কন্যাঁ। সীতা সত্যই পৃথিবীর আনন্দময়ী কন্যা 

ছিলেন, তিনি পরমানন্দে সকলি সহা করিতেন। 

সীতা একদিন হুর্গম কাস্তারে পতির অনুগমন করিতে 
করিতে বলিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর-কুলপতি সূর্যের খরতর 

করে মস্তক দগ্ধ করিস্টেছেন ; আমার মাতা ধরণী যেন কণ্টক- 

ময়ী হইয়াছেন, আমার প্রতি দ্য়ালেশ প্রকাশ করিতেছেন না; 

আনার প্রাণেশ্বরও ক্ষণকাল বিল্পন্ব সহিতেছেন না; জালিনাম 
অনৃষ্ট, প্রতিকূল হইলে প্রাণের আত্মীয়ও প্রতিকূল হয়। 
জআবন্থাচক্রের পরিবর্তনে মন্তুধ্য হইতে রাক্ষস পধ্যস্ত সকলেই 
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পা বিপাশার পা স্কলার ক্র কট লি অপ্রীতিকর লি চান্স তি এডি 

সীগার প্রতিকূল ।” "টুহে শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রতিকূলতায় তিনি 

ৰননাপিনী; বনে বাক্ষলের প্রতিকুলতাম্ব তিনি পতিবিরহিলী 
ও আশেষবন্ত্রধা-ভাগিনী; অবশেষে পতির প্রতিকূলতায় তিনি, 

সকল দিক্ জান্বল্যমান থাকিতেও পথের কাঙ্গালিনী হুইয়া” 

ছিলেন্ব। নীলনের এবধপ কঠিন পরীক্ষায় কি কেহ কখনও 

পড়িয়াছেন, না পড়িবেন ? কিন্তু তিনি অলৌকিক পবিত্রতা ন্্ 

বলে সেই দুস্তর পর্বাক্ষা-স।গর অবহেলে উত্তীর্ণ হই 

গিয়াছেন। সকলে তাহার প্রতিকূল হইলেও তিনি কখন 

কাহারও প্রতি প্রতিকূল হন নাই। তিনি সর্ববাস্তঃকরণে 

সফ্কলেরি মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। সফল অবস্থায় সকলের 

প্রতি সদাই অনুকূল ছিলেন । ডিনি প্রবাসত পতির সঙ্গে 

সঙ্গে এক বন হইতে অন্য কনে গমন করাল, এক বনের পশু- 

পক্ষীর। তাহাকে না দেখিয়া আজাহার পরিহার করিয়া হাহাকার 

করিত, এবং অন্য বানর পঞণুপক্ষীরা তাহাকে দেখিয়া, শিশু 

যেমন অনেকক্ষণের পর মাতাকে পাইয়া আনন্দ করে, সেইরূপ 
আনন্দ করিত। তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন, তান্থা তখনি 

আনন্দকানন হইত এবং যেস্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহ! 

শ্রশানবত্ড শোচনীয় হইত । 

লীতার মনে শক্র মি বা! বড় ছোট ভেদ ছিল না? ভিনি 

সকলেরি ব্যথায় ব্যথিত হতেন একটা কৃমিকীটেরও ষষ্ট 
দেখিলে গয়ায তাহার 'হাদয ভ্রবীন্ডূত হইত। তাহার সভীত্েকর 
একপ প্রভাষ ছিল যে তাদৃশ দুর রাবণ সেই' তেজোঁিয় 
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সতীত্বের নিকট স্থুদুরপরাহত হইয়াছিল! সীতার হৃদয় অপার 
প্রেমের আধার ছিল । আশোজবনে রাঝাণর আদেশে তাহার 

প্রতি ফেসকল বাতনা প্রযুক্ত হইযাছিল, যে সকল বাতনার 
আধাতে পর্থবতও চুর্ণ ছয়, সে সকল তীষণ যাতনাকে তিন 
কোমল কমলমালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ ঝরিয়াছিলেন। তিনি 

বিভীষিকামযী লঙ্কায় যে ভয়ঙ্করী রাক্ষমীব বৃন্দে পরিবেগ্রিত 

ছিলেন, দেই ব্াক্ষলীরাও শেষে তীহার পুণে আকৃষ্ট হইয়া 

স্ৰাহার পদে ন্বিকাইল। তিনি সেই ভাষণ বাক্ষসপ্ুরে বাস 

করিয়া বিষেব মধ্যে অমৃত লাভ করিলেন । অতএব উহ্হা নিশ্চয় 

জ্ালিও যে. অন্তাবের (োথাও শক্ষে নাই, সন্তাবের রাজ্যে 

সকলেই মিত্র । মহাদেব ষেরূপ কালসর্প লইয়া হৃদয়ের আভরণ 

ফরেন, সন্তাবয়ী সীতাও €সইরূপ ভধস্কর শত্রুকে হৃদয়ের 

আাভরণ কঝরিতেন। “শীঞ্জেন সর্ব্ব বশাঃ-১রিত্রে সকলেই 

বশীভূত হয়, তিনি এই সত্যটী জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় 
সগ্রমাণ করিয়াছেন । 

সীতা পতিপ্রীপা ছিলেন ; মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী 
শ্ররভৃতি গুকজনের প্রাপ্তি ভক্তিম হী ছিলেন; ভ্রাতা, *ভঙ্গিনী, 
দেবর ও ননন্দ্রা প্রভৃতির প্রতি প্রেমময়ী ছিলেন; জঅস্তান ও 

দাষ দাসী প্রভৃতি প্রতিপাল্যের শুতি ক্পেহময়ী ছিলেন। 

প্রাণিসাত্রেরি। প্রতি মৈত্রীময়ী ছিলেন ১ হুঃখিতের প্রতি দয়াময়ী 

ভিজেন। তিনি সার্দবংাঁষ রাজার মহিষাপদে অভিষিক্ত ভইয়া 
ত্বসজে অন্নব্যগ্রন পাক করিয়া পরিজনগশকে ভোজন কঙ্গাই- 
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তেন। রামচন্দ্র অলীক লোকাপবাদে ক্ষুভিত ইয়া, বিন! দোষে 
সেই পুর্ণগর্তা ধর্পত্বীকে পরিশ্যাগ করিলে, সেই পতিব্রতার 
বদন হইতে.পতির প্রতি একটীও অপ্রিয় বাক্য নির্গত হয় নাই, 

ভিনি আপনাকেই দুক্ধতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী জানিয়া, বারংবার 

আত্মনিন্দা করিয়াছিলেন এবং জন্মান্তরে রামকেই পতিরূপে 
লাভ করিবার জন্য কঠোর তপন্যা করিয়াছিলেন । পৃর্থীশ্বরপত্ী 

যে সীতা পূর্নবরাত্রে কৈলাসসদৃশ প্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদে শিবতুক্য 
পতির পার্থখে বিরাজ করিয়াছিলেন, পর দিনে সেই সীতা 

শরণাধিনী হইয়া দরিদ্র বাল্মীকির পর্ণকুটারে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। তাহার সমাগ্রমে তত্রত্য অরণ্যবাসী ও অরণ্য- 

বাদিনীর মুখমগুলে অপূর্ব আনন্দজ্যোতি প্রকাশিত হইল। 

তিনি বাল্মাকির কুটারে বাঁস করিয়া সেই শান্তিময় পবিত্র 
আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, তথায় 
সর্ববপ্রাণীর জননীরূপে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন । তিনি 

যখন সেচনকুস্ত লইয়। সন্সেহে আশ্রমের চারা গাছগুলিতে জল 

দিতেন, তখন তিনি অপত্য প্রসবের পৃর্ব্বেই অপত/পালনের 
আনন্দ +অনুত্ভব করিতেন। তিনি যখন প্রতৃষে তমনার জলে 
'মবগাহন করিয়। পুলিনে ইষ্উদেবতার উদ্দেশে পুজ1 করিতেন, 
ত্খ্খন যুগপত ঈশ্খরসেবা ও পতিদেবার সুখ জনুভষ করিয়! 
অপূর্ব আত্মপ্রনাদ লাভ করিতেন। তিনি বাল্মীকির সেই 
পুপ্যক্ষেত্রে নিত্য অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য মহাবজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করিয়। ছুঃসন্থ পতিবিরহবেদন! বিস্মৃত হুইতেন। তিনি জলে 
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স্লান করিতে নামিলে জল5র পক্ষীর! তাহাকে বেড়িয়া আনন্দে 

রব করিত। তিনি ভিক্ষুককে মন্ন দিতে যাইলে পশুকুল 

তাহার হুস্তের ভোজনপাত্র কাড়িয়া লইত। তিনি হজ্িয় কু্প 

কাশ ও ফল ফুল আহরণ করিলে তপোবন-ম্বগেরা তাহা হরণ 

করিত । তিনি অতিথিসেবার জন্য নীবার চয়ন করিলে গগনচর 

পক্ষীরা আসিয়া তাহার স্বন্ধে ও হস্তে বসিয়া তাহ আত্মসাৎ 

করিত। তিনি করতালি প্রদান করিলে বনের মাতঙ্গ, কুরজ, 

বিহঙ্গ ও পতঙ্গ তাহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিত। বনের তরু, 
লতা, শিলা ও শৈবলিনীর মধ্যে কেহু তাহার ভাই, কেহ 

ভগিনী, কেহ সধা, কেহ সখী, কেহ*পুত্র, কেহ বা কন্ঠা ছিল। 

এইরূপ জল, স্থল ও আকাশ সকলি সীতার বন্ধুময়? চেতন, 

অচেতন ও উত্তিদ্ সকলি সীতার বন্ধুময়। 

যেরূপে সীতার ভৌতিক দেহের অবসান হয় তাহা ভাবিলে 

তাহাকে দেবতা ভিন্ন গার কিছুই বাঁলতে ইচ্ছা হয় ন1। 

রামচন্দ্র পতিপ্রাণ। পত্বীকে বিসজ্ভন করিয়া গোপনে নীরবে 

অশ্রুবিসঞ্জন করিতেন । রামচন্দ্র রাজা; প্রজারগুনই রাজার 

সর্বেবাপরি ধন্ন ; এজন্য তিনি প্রজার বিরক্তিভয়ে ধণ্মপত্বীকে 

গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছলেন, তাহাকে হৃদয় হইতে অন্তর 

করেন নাই। ধীমান্ রামচন্দ্র সেই নিদারুণ লীতাশোক হয়ে 

লম্বরণ করিয়া, সর্ববপ্রঘত্তে প্রজাগণকে স্থখী করিতে লাগিলেন। 
তিন স্বয়ং নিল্লোভ ছিলেন, এজন্য প্রজার সমুদ্ধিশালী হইল; 

তিনি বিশ্বভয় নিবারণ করিতেন, এজন্য প্রজার ক্রিয়ার।ন্ 
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বর চস রিিলাপ উনি আনাস তিতা বটি ৯৩৫ বাটি শা লি নী কি ৬0৭৯৪ সরি সী তি উপ জপ পপ এনা উপ ই লি ওটা লা স্টিকি তি 

হইল ; তিনি পালনভুণে সকলের পিতা, এবং শোঁকি শাস্ত 

করিস সকলের পুত্র হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে অসংখ্য 

গুজাপুঞ্জের 'স্থখসৌভাগ্যমাধনে নিবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু 

সীতাকে পরিত্যাঙ্গ করিয়া অবধি আর কিছুতেই শাস্তিলাভ 
করিতে পারিলেন না'। তিনি শোকশাস্তির জন্য স্বশময়ী সীত। 

নির্মাশ। করিবা মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রামের যজ্ঞ 

ভ্রিলোকীর সমস্ত সাধুগশের সমাগম হইল; মহাসমারোহে 

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হুইল । এদিকে মহষি বাল্মীকি সীতার 
দুইটা অমৃতকণ্ শিশুকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞসভায় উপস্থিত 
হইলেন। তাঁহার অভন্কায় রুশ লব তথায় রামায়ণ গান করিতে 

লাগিলেন। একে রামের চরিত; তাহাতে 'বাল্মাকি তাহার 

কবি, তাহাতে আবার কিন্নরক্% কুশ 'লব তাহার গাঁয়ক ; 
সমবেত লোকর্পকল একাস্রচিত্তে কুশ লবের'' সংগীত শ্রাবণে 

.শিষগ্ন হইল, সকল নেত্র হইতেই অশ্রণারি গড়ীইতে লাগিল, 
বোধ হইল যেন একটা বিশাল অরণ্যভূমি প্রভাতে নির্বাত ও 

নিম্পন্দ হহইম়্ী আছে, আর তাহার পত্রে পাত্রে শিশির ঝরিতেছে। 

/ ' আনম্তর, রামচন্দ্র মহফি বাল্ীকির' নিকট গমন করিধা 

কভাঞ্লিপুটে কহিলেন,-_পিতঃ ! এ শিশু ছুইটী কাহার ? 
ইহার! দেখিতিেছি অবিকল আমারি প্রতিবিপ, প্রতেদ কেখল 

 বয়ছে ও বেশে?  ইহাঁদগকে (দেখিয়া স্েহে, আমার অন্তরাশ্্া 
ভ্রবীৃত হইতেছে। তখন পরম কারুণিক বালীকি' কুশ লবৈর 
পরিঠর দিগ্কা কছি।লন,বতস! তোমার পবিভ্রতাময়ী 



লীতাঞ্চিত্রে 1 ৪ 

ধস্মপতীকে পুনবায় গ্রহণ কর, তোমার এই হদয়সর্ববস্য তনজব 

ছুইটাকে ক্রোড়ে কর, আমাদের নকলের শোক-শল্য মোচন 

কর। রাম কহিলেন,_-পিতঃ ! আপনার পুজ্রবধূকে আমি 

নিক্ষলঙ্ক। বলিয়া জানি, কিন্তু ছুর্ন্ত রাবণের গুহে বাস করায় 
স্রাহার চরিত্রে অত্রত্য লোকের বিশ্বাস নাই । জানকী অগ্রে 

জাত্বচরিতত্র প্রজাগণের বিশ্বাপ উত্পাদন করুন, পরে আঙ্মি 

দ্আপনার আজ্ভায় তাহাকে গ্রহণ করিব । রাম এইব্রপ কহিলে, 

' মহবি শিষ্য পাঠাইষা তাপাবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। 

পরদিনে রাম সমস্ত পৌরপণকে আহ্বান করিলেন, বাল্ীকিও 

বথাকালে সীতা ও কুশ লবকে জইয়* সভায় উপশ্থিত হইলেন । 

রক্তব্স্্র দ্ীতার সর্বশরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টি লংলগ্র ; 

মুর্তি প্রশান্ত পবিজর অথচ তেজোময়; বোধ হইল, সেই 
ভাঙ্গনে অরুণোদ্দয় হইয়াছে । মহঘি আসন পরিগ্রহ করিয়! 

'সীতাকে আদেশ করিলেন,_বগুমে ! তুমি তোমার পতির 

লদক্ষে আপন চঞ্সিত্রবিষয়ে লোকের সংশয় নিরাকৃত কর। 

তখন সীতার নধ়ন্ছয়ু পতিঘ পাদপন্ধে নিবদ্ধা। তিনে পবিত্র 
জলে আচমন করিয়! সর্বব্মক্ষে এই বাণী উচ্ডাত্রণ করিলেন,*_- 

শ্যাদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি. হইতে বিচলিত না হইয়! 
খুকি, তবে সা বহুন্ধরে ! আমাকে তোমার গর্ভে অস্তহিত 

কর।” পরক্ষণেই জীবলোকে হাহাকার উন্তিল, দৃষ হইল, 
নীতা জীবলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন | 

. এইরূপে জনককুলেন্স ও রঘুকুলের মঙ্গলপ্রনীপ নির্বাণ 
৪ 

৯» লাম্টিলী লি পলিসি শা রা এসি সি উস নিপা নানা দু লে লক্ষন রি রজত 



৫ শিক্ষাসার । " 

হইল। নির্বাণ হইল বটে, কিন্তু যতকাল জগতে চন্দ্র র্যা 

থাকিবে, তত্তকাল “দীতা' এই পবিত্র অক্ষর ছুইটা মঙগল-চরিত্রের 

আদর্শকে বুঝাইবে। সীতা পণ্ত্র দেব্যজ্ঞে জন্মিয়াষিলেন 7 
পবিভ্রে দেবযজ্ঞ করিয়াই ঢলিয়া গেলেন । বিশ্বপূজিতা বশিষ্ঠ- 
পত্ী অরুন্ধতী সীতাকে উদ্দেশ করিয়া সতাই বলিয়াছিলেন,--. 

“বসে ! তুমি শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও. তোমাতে 

যে অলৌকিক পবিত্রতা আছে, তাহাতে, তোমার গ্ররতি আমার 

প্রা ভক্তির উত্জেক হয় । জগতে, কেহ তোমার বয়স, 

জাতি বা সম্বন্ধ ভাবিয়। পুজা করিবে না; তোমার গুণ ভাবিয়াই 

চিরকাল তোমার পূজা করিবে” । 

ছুর্গাতিতরণ । (১) 

১। বাহার কটু কথার কটু উত্তর করেন না? হিংসার 
প্রতিহিংসা করেন না; উপকারের গ্রত্যুপকার চাহেন না; 

তাহার দুর্গ অতিতরণ করেন । 

২1 ধীহারা নিত্য অতিথিসেবায় নিযুক্ত ; সর্ববন্রে সম্ডাব- 

সম্পন্ন; সদাই সতসঙ্গে ও সংগ্রদঙ্গে অনুরক্; ভাহার। ছর্গ 

'্মতিতরণ করেন ॥ 

(৯) ছর্গী-_ দুশীম স্থান, সঞ্চট+ অথাৎ সংসারের শোক-হথ; তাহার 

অতিতরণ থান, অতিক্রম) মনুষ্য যেনপ হইলে সমন্ত নি হইতে 
নিজ্ঞার পাক তান বিষ্ক। 



ছুর্গাতিতরণ । ৫৯ 

ও। বাঁহারা কার্যে মনে ও বাক্যে নিষ্পাপ ১: সর্ববভূতের 
বিশ্বাসস্থান; সকলের মশ্বাসস্থান; তাহার দুর্গ অতিতর্ণ 
র়েন। | 

৪1 যাহারা প্রাণান্তেও সত্য হইতে অবিচলিত; দকলের 

শুভাকাভক্ষা; শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি ; তাহার! দুর্গ অতিতরণ করেন । 

৫। খধাঁহাদের নিকট কাহারও ভয় লাই; কাহারও নিকট 

ধাহাদ্দের ভল্প নাই; পাহারা নিজের ক্রোধ সন্বরণ ও পরের 

ক্রোধ শান্তি করেন, তাহার! দুর্গ অতিতরণ করেন। 

৬। ধাঁহার৷ পর শ্রাদর্শনে পুলকিত, পরছুঃখদর্শনে দুঃখিত; 

অশ্লীল ও অসভ্য বিষয়ে পরাস্মুখ ; তাহারা দুর্গ অতিতরণ করেন । 

৭। খাঁহার। গুরুজনমাত্রেরি পুজা করেন; সছুপদেশ- 

: মাত্রই গ্রহণ করেন; দৎকর্্মমাত্রই আদর করেন; তালা 

দুর্গ অভিতরণ করেন। * 

৮। ধাঁহারা নিজগুতণর অভিমান করেন না, পরগুণের 

সম্ম।নল করেন; আত্মাপরাধে অনুতাপ ও পরাপরাধ ক্ষম। 

করেন; পিজ ছুঃখ সম্থ কয়েন, পরছুঃখ দূর করেন; তাঁহারা 
ছুর্গ অতিতন্নণ করেন। 

৯। ধাঁহারা দিবানিপ্রা ও জলাত্রিজাগরণ, আহার্যযশোভা ও 

মা্দকসেবন, পত্রনিচ্দা ও পরাপকাল্প বিষব পরিহার ক্করেন। 

ভাহার! হুর্ম অতিতরণ করেন. » 

১৯ যীহাদের ধন্ধে বিশ্বাস, হৃদয়ে আশ্বাল। বদনে বিকাপ 
ও বচনে উল্লাদ; ত্ীহ্থার। ছুর্গ অতিত্রণ করেন। , 

সিল বরা ৭ উকি তি ৮ এ সী 2 তাছি বধ তি টনি ণ রি আসি ছি অপিিকরন্ছি ডর পিঠে ৪ 
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শিলা, চি পিপাসা শা জরিসিতিনিা্টলানদস্ফিরসিত শার্শা লাাশপা আশার ক সর কাবা লা প্লান বকা 

১১1 ধাহাদের ঈশ্বরে আনন্দজ্ঞান ও মাতাপিতায় ঈশ্বর- 

জান; সোদরে আত্মজ্ভান,' অপরে সোদরভঞ্কান; তাহার) ছুর্গ 
অতিতরণ করেন । 

স্বদেশ। 

জান নাকি জীব! তুমি জুননী জনজভূমি 

যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে; 

থাকিয়া মায়ের কোলে সম্তানে জননী ভোলে 

কে কোথায় এমন দেখেছে ? 

ভূমিতে করিয়া বাস ঘুমেতে পুরাণ্ড আশ 
জাগিলে ন৷ দিবা বিভাবরী ; 

কত কাল হরিয়াছ " এই ধর! ধরিয়াছ 

_ জননী-জঠর পরিহরি । 
যার বলে বলিতেছ যার বলে চলিতেছ 

যার বলে চালিতেছ দেহ ; 

বার বলে তুমি বলী তার বলে আমি বলি 

' ভক্তিভাবে কর তারে ন্েহ। 

প্রসূতি তোমার যেই তাহার প্রসুতি এই 
বস্থমতী মাতা /সবাকার ; | 

কে বুরে ক্ষিতির রীতি তোমার জননী ক্ষিতি. 
জনকের জননী.তো]সার। . 3 



সি ভা চাহ এসপি পিন চি আনি 

স্বদেশ 1 €৩ 
নিউ রি এলএলবি চি পি রসি ২ ২০7 তি বিন 8৯৫ উনি 

কত শশ্ক ফল মুল না হয় যাহার মূল 

হীরকাদি রজত কাঞ্চন 

বাচাতে জাবের আন্ বক্ষেতে বিপুল বন্থু - 

বস্থমভী করেন ধারণ। 

প্রকৃতির পুজা ধর পুলকে প্রণাম কর 

প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে ; 
বিশেষতঃ নিজ দেশে প্রীতি রাখ সবিশেষে 

'মুপ্ধ জীব যার প্রেমমদে | 

ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি 

স্বর্গভোগ উপসর্গ ফার ; 

শিবের কৈলাসধাম শিবপুর্ণ বটে নাম 
শিবধাম স্বদেশ তোমার। 

মিছ! মণি মুক্ত হেম স্বদেশের প্রিষ প্রেম 
তার চেয়ে রত্ব নাই আর ; 

হৃধাকরে কত সুধা দুর করে তৃষা ক্ষুধা 

স্বদ্দেশের শুভ সমাচার। 

মাতৃভাব ভাবি মনে - . দেখ দ্বেশবামিগণে 
| প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া ; : 
বুদ্ধি কর মাতৃভাষা পুরাও দেশের আশ! 

: জননীর, সুপুত্র,হইয়া। | 

৮ 
০ 
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সীতা ধালীকির আশ্রমে যমজ পুত্র প্রসব করেন। 

প্রথমটীর নাম কুশ, এবং দ্বিতীয়টার নাম লব । তাহারা তথায় 
বাল্ীকির পরম যত্বে বর্দিত হইতে লাশিলেন। উভয়েই 
একমুর্তি একহদয় ও একপ্রাণ, কেহ কাহাঁকে এক দণ্ড না 

দেখিলে অস্থির হইতেন; আহার বিহার, অধায়ন ও শয়ন 

সকলি একসঙ্গে করিতেন। বাল্ীকি ষথাকালে তাহাদের 

শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইলেন। কুশ ও লব আআআচার্য্যকেই পিতা 
বলিয়া জানিতেন; বাল্ঠুকির আঁজ্ঞায় তাহাদের পিতৃপরিচয় 

কেহ প্রকাশ করে নাই। 

বার ব্সর বয়সেই তীহংরা ধনুর্বেদে শ্ুশিক্ষিত হইলেন, 

সমস্ত রামায়ণ কাব্য কস্থ করিলেন। তাহার! দিনাভাগে, 
শাক্সীভ্যাস, শস্্রচালনা, বৃক্ষরোপণ, ফল পুষ্প কুশ কাশ ও 
কাণ্ঠ প্রভৃতির আহরণ, ইত্যাদি বিবিধ কারো নিযুক্ত থাঁকিতেন ; 
আবসরকালে সমবয়স্ক মুনিবালক দিগের সহিত ক্রৌড়া করিতেন। 

সহচর বালকের. তাহাদিগকে প্রাণের তুল্য ভালবাদিত, বল 

কার্যেই তাহাদিগকে প্রধান করিত, এবং সর্বদাই তাহাদের 

আজ্ঞাবহ থাকিত। বনের পশুপক্ষীরাও তাহাদিগকে দেখিলে 
পুলফিত হইত; তাহাদের ববস্থানে সমস্ত বন ধেন নিত্য 
উত্লবময় বোধ হইত। সেই দুই ভুবনমোহন শিশু গুতিদিন 
সন্ধ্যার পর জননীর কাছে বপিয়া! মধুরশ্বরে সুললিত রামচরিত্ত 
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গান করিতেদ। তপোবনের আবালবুদ্ধবনিত! সকলে 

চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া সেই গান শুনিত, বনের পশুরাও 

পিস্পন্দ হইয়া থাকিত 

একদা গুরুর কোন কান্দোপলক্ষে কুশ স্থানান্তরে গিক়া- 

ছিলেন, লব মহচর বালকদিগের সহিত আশ্রমের প্রান্তে ক্রীড়া 
করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটা বালক দ্রুততপদে আসিয়। 

কহিল,--শ্বীত্ব আইস, শ্বত্ব আইস, আমরা পশুশান্ত্রে ষে অশ্বের 

কথা পড়িয়।ছি, তাহ! দেখিবে ত শীঘ্র চল, সে এতক্ষণ অনেক 

দুব চলিপ্লা গেল। এই কথা শুনিয়া সকল বালক দেইড়িল, 

লৰ স্বকলের অগ্রে দৌড়িতে লাপিলঃ মৃহূর্তমধ্যে সকলেই অশ্থের 

নিকট গিয়া! উপস্থিত হইল । 

বালনগণ। ( লবের প্রতি ) কুমার! দেখ দেখ ! কেমন 

দাশ্চষ্য জন্গু ! আচ্ছা, ইহার সঙ্গে এত লোকজন আসিয়াছে 

কেন % 

লব । এ ন্থ্চিয় অশ্বমেধের অশ্ব । 

ৰবালকগণ। কিব্দপে জানিলে ? 

লব। তোমরা কি অশ্বমেধের প্রকরণে পড় নাই যে শত 

শত শন্মধারী পুধষ অশ্খের রক্ষায় নিযুক্ত হয়। বন্দি আমার 
ক্ষধান্ব না প্রত্যয় হয়, গিয়া! জিজ্ঞাসা কর। 

বালকগণ। ওহে সৈনিকগণ! এই অশ্ব কি জন্য ভ্রমণ 

ফরিতেছে ? ইহার সঙ্গে এত লোকজন কেন ? 

সৈনিকগণ। ( উচ্চৈঃম্বরে ) ত্রিতুৰনে যিনি অদ্বিতীয় বীর, 
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সেই রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের এই অশ্ব ও এই জয়পতাক! ; জঙগতে 

ষাঁদি কেহ বীর থাকে; আসিয়া এই অশ্ব ও পতাকা রোধ করুক । 

লব। 2! কিস্পদ্ধার কথ ? ওরে! তবে কি জগতে 

আর কীর নাই ? এ যে সমস্ত বীরের মস্তকে পদ্দাঘাত । 

সৈনিকগণ। আমাদের মহারাজের কাছে আবার ৰীর কে 

লব। দুর মুর্খ! তবেকি কারধন্মে তানারি অধিকার $ 

অথবা জগতে আর বার থাকুক বা নাই থাকুক, তোমাদের এরূপ 

বিভীষিকার আমি ভীত নহি; এই দেখ! আমি তোমণদের 

অশ্ব ও পতাকা হরণ করিতেছি । ( সহচরগণের ওঞাতি ) ভাই ! 

তোমরা এই অশ্বটাকে ঢেলা মারিতে মারিতে লইয়। যাও, 

বেচারা আশ্রমে গিয়া স্বগগণের সঙ্গে বিচরণ করুক । 

অনন্তর, একজন দর্পপুর্ণ ভীষণমুণ্ডি সৈনিক লবের »ম্মুখীন 

হইয়া কহিল, তোর চপলতায় ধিক! কি বলিতেছিলি 2 

জানিস না ষে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর সৈনিকের শিশুর ও স্পর্ধাবাক্য 
ক্ষমা করে না। আমাদের রাজকুমার চক্দ্রকেতু এখনও পশ্চাতে 

আছেন, তিনি না আসিতে আমিতে এই বেলা পলায়ন কর্। 

বালকগণ। ভাই ! আমাদের অশ্থে কাজ নাই; এ জেখ ? 
শন্দ্রধারী পুরুষের তর্জজন গর্জন করিতেছে, আশ্রম ও আনেক, 

দূর, শীত্র আইস ! আমর! হরিণের ন্যায় জন্ফ দিয়, পলায়ন 
করি। এই বলিয়া সকলে 'উদ্ধন্মা সে পলায়ন করিল ৷ 

লব। আঁ! আমার কাছে আবার অস্ত্রের আস্ফালন! এই 
বুলিয়। ধন্সুকে টক্কর দিয়, সিংহশিশু. যেমন মহাবেগে, স্বগমূখের 
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উপর পতিত হয়; তেমনি সেই বীরশিশু সৈনসাগরমধ্যে বণ 

দিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই সৈম্যমধ্যে মহামারি পড়িয়া গেল। .. 

লন্মঘণের পুত্র কুমার চন্দ্রকেতু সেই সৈন্তের নেতা ছিলেন। 
পথে মুনিজনের পূজায় ও বনশোভাদর্শনে বিলম্ব হওয়ায় তিনি 
এতক্ষণ যুদ্ধের সংবাদ জানিতেন না। লোকমুখে এ সংবাদ 

পঁছছিবামাত্র, সারধি স্থুমন্ত্র অশ্বের পৃষ্ঠ কষাঘাত করিলেন, 

বেগে তাহার রথ গিয়। লবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

চন্দরকেতু লবের সমবয়স্ক এবং লবের ন্যায় মধুরদর্শন 

ছিলেন। সেই দুই রমণীয় বীরশিশু কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে 

পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন; উভয়েরি মনে হইল যেন 

দৌড়িয়া গিয়। আলিঙ্গন করেন। অপুর্ব ভ্র।তৃপ্রেমে উভয়েরি 

হৃদয় আর হইল । পরস্পর মনে করিতে লাগিলেন,--কি 

আশ্চধ্য ! ইহাকে দেখিয়া আমার মন কেন আকুল হইতেছে? 

জ্তান হইতেছে যেন কত কালের বন্ধুকে পাইলাম । বুরি 

জন্মান্তরে আমাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, অথবা ইহজম্মেই 
কোন সম্বন্ধ আছে, দৈবঘটনায় তাহ জানিতে পারিতেন্ি না 

৷. অনন্তর চন্দ্রকেতু রথ হইতে নামিয়! সৈম্যগণকে সম্বোধন 

ক্রিয়া কহিলেন,-ওহে যোধগণ! আপনারা অসংখ্য বীর- 

গ্টুরুফ মিলিত; আর এই শিশু একাকী । আপনার কেহ. রঞ্ষে 

কেহ দ্বিরদে, কেহ বা তুরগে জ্বারোহণ করিয়াছের্ন ; 'আর ইনি 

ভূমিপৃষ্ঠে অবস্থান করিছেন। অভেম্ বর্ষে আপনাদের দেহ 
সুরক্ষিত ;. আসার এক খণ্ড ম্বগচর্জা ইহার আচছাদন । আপনাক্কা 
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বয়োধিক ; আর ইনি স্বকুমার শিশু । ঈদৃশ প্রতিথম্থীর সহিত 
আপনাদের এই যুদ্ধে ধিক্ ! 

লব। (চন্দ্রকেতুর প্রুতি ) কুমার ! আমি একাকী বলিয়া 

কিছুমাত্র ভীত নহি : আপনার অনুকম্পাও চাহি না। ইহারা 
কেহই আমার প্রতিদন্্বী নতে। আজি বদি আপনার শ্যায় 

বীরের সহিত যুদ্ধ করাত পাই, আমার অন্ত্ুশিক্ষা সার্থক হয় । 

চন্রকেতু। ওহে বীরকুমার ! আমি আপনার অস্তুত বীর্ষয 
দেখিয়া প্রীত হইয়াচি, অতএব আপনি আমার সখা হইলেন। 

আপনাকে দেখিয়া আমার হৃাদয পুলকিত হইতেছে, কিন্তু 

আপনাকে যুদ্ার্থী ভাবিয়া ঝ্বামাব বাহু বীররসে নৃভা করিতেছে 
আপনি কে? কিজন্যই বা কলাহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন + 

লব। (বিনীতভাবে) আমরা ভগবান্ বাল্মীকির শিষ্য । 

চন্দত্রকেতু। “আমরা বলিলেন যে? আপনি কি এস্থানে 

একাকী নহেন ? 

লব । আমর ছুই যমজ ভ্রাতা । আমার অগ্রাজ কুশ, গুঁকু- 

দেধের কাধে স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমি সহচক্গণের সহিত 

ক্রীড়া করিতেছিলাম, আপনার সৈনিকগণের অসহা স্পর্ধা কথ! 
গুনিয়৷ অশ্ব ও পণ্তাকা হরণ করিয়াছি ; নতুবা আমন্ধা কাহারও 

ঘুভ্ভকর্ট্পের বিদ্বেষী নহি । 

চন্ত্র। সৈনিকের কি বলিয়াছিল ? | 

লব। উদ্থায়া সদরে কহিল, এই অশ্ব শ জয়গতাকা 

, আন্িতীয় বীর মহারাজ রামচন্দ্রের। কাহারও বল থাকে, আসিয়া 



লব ও চন্দ্রফেতৃ ৫৯ 

(রোধ করুক ।” ভাল, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আমর! 

সেই পুজনীয় রাজধিকে বিনয় ও সৌজন্যের আধার বলিয়া 
জানি। বাহার অমবতময় চরিত্রে বিশ্বপংসার মুগ্ধ, তাহার 
লোকদিগের মুখে এরূপ অবিনয়ের বাক্য কেন? মহধিরা 

বলিয়া থাকেন যে, অবিনয়ের বাকা কেবল উম্মান্তের মুখেই 

শোভা! পায়। বিনয়ে মনের সন্ভাব এবং অবিনয়ে মনের 

অসন্ভাব প্রকাশ পায়। অসম্তাব সকল অনর্থের মূল। সুনৃত 

বচনে সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়, অলম্ষবী তিরোহিত ভয়, 

গৌরবের বৃদ্ধি হয়। এইজন্যই পণ্ডিতেরা সুনৃত বাণীকে 
নিখিল কল্যাণের জননী কামধেনু ঝুলিয়া বর্ণনা করেন। 

চন্দ্রকেতু ৷ যিনি ত্রিলোকীপুজিত, আমাদের সেই পিতৃদেবের 

প্রাধান্যও কি আপনি মানেন না? বোধ হয়, আপনি রঘুবীরকে 

ভালরূপ জানেন না, জানিলে তাহার গৌরবে আক্রোশ হইত 

লা। ওরে মূর্খ ! ক্ষত্রিয়কুলের কালাম্তক কাল সেই পরশুরামকে 

যিনি দমন করিয়াছেন, তাহার কাছে আবার বীর কে ? 

লব। (হ্থাস্ত করিয়া ) পরশুরামকেও দমন করিয়াছেন, 

ইহাতে আর নীরত্ব কি ? ব্রাহ্মণের বীর্য ত কেবল বচনেই, 
বাহবীর্য্যে ক্ত্রিয়েরি অধিকার ; পরশুরাম ত্রান্ধণ হইয়। শঙ্তা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তভএব ঠাহাকে জয় করায় আর তী্ছার 

প্রশংসা কি? , ্ 

, চন্দ্রকেতু |. তবে আপনার কাছে ভগবান্ ভূগুনন্ননও বীর 

নছেন। আররুঁধিনি ভ্রিলোকীর অভয়দাতা, আমাদের মেই, 

পি শালি 
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পিতৃদেবও বীর নহেন। আপনি দেখিতেছি অদ্ভুত বীরত্বের 
অবতার ! আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবেন না, ক্ষান্ত হউন। 

লব। সরোধষে) আর বাগ্বিতগ্ায় প্রয়োজন নাই। যদি 

অন্ব ও পতাকা মোচন করিবার ইচ্ছা থাকে, শস্ত্র গ্রহণ কন; 

আমাকে জয় না করিলে কৃতকার্ধা হইবেন না। 

চন্দ্রকেতৃ। আপনার এই বাঁরোচিত সাহসে আনন্দিত 

হইলাম । তেজন্বী প্রাণান্তেও অন্কটের তেজ সহা করেন না; 

সূর্ধ্যকান্তমণি সুধ্যের তেজে অগ্নি উদ্দগিরণ করে। অতএব 
'াপনিই আমার যোগা প্রতিদ্বন্দ্বী । 

ক্রেমে উভয়েরি ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, মস্তকের শিখা 

কম্পিত হইতে লাগিল, নয়নযুগল রক্তপন্মের শোভা ধারণ 

করিল, জু বিঘুর্ণিত হইল; যুগপৎ উভয়েরি কোদগ্ড হইতে 

ঘোর টগ্কারধবনি উত্থিত হইল। সারথি শ্থমন্ত্র কুমীর চন্দ্র- 

ক্ষেতৃকে তাদৃশ হুর্জয় বীরের সহিত পাদচারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,--কুমার | ভূমি এই শ্থুসজ্জিত 

রথে আরোহণ করিয়া উহার সহিত সাবধানে যুদ্ধ কর । 

' চক্দ্রকেতৃ । জর্ধ্য ! আপনি এ কিরূপ আদ্দেশ করিলেন ? 

আমার প্রতিদ্বন্বী পাচারে, আর আমি রথে যুদ্ধ করিব। এ্র 
স্বীরপুরুষের ধন্দ নয়। শান্সরকারের - বলিয়াছেন,-_পাদচাঁর 
প্রতিদ্বন্বার সহিত কদাচ রথারে]হণে যুদ্ধ করিবে না। অতএব 
যাহাতে বীরাচার পালন হয় এবং ইহা সম্মান রক্ষা হয় 

, তাহা অবশ্য কর্তব্য ॥ - 7 টি ও সিসি এ 
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:* স্থুপনন্ত্র! মেনে মনে) আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম.; এক্ষণে 

কিরূপে এই ধন্মসঙ্গত কাধ্যের নিষেধ কার, কিরূপেই বা এরূপ 

ছুঃপাহসের কার্ষ্যে কুমারকে অনুমতি করি । * 

চন্দ্রকেতু। আধ্য! কোন গুরুতর কর্তবোর সংশয় 

উপস্থিত হইলে যখন পিতারাও আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন; 

তখন আপনি এ সামান্য বিষয়ে ভাবিতেছেন কি? 

মন্ত্র । কুমার !. তুমি হ্যাধ্য কথাই বলিয়াছ ; পাদচারের 

সহিত পাদচারেই যুদ্ধ করিতে হয়, এবং এই সকল বীরা্চার 

প্রতিপালন করাই তোমাদের কুলব্রত। ধন্য তুমি মহাত্মা 

লক্গমণের পুত্র! সার্থক তোমার মাতা তোমায় গর্ভে ধারণ 

করিয়াছেন। 

অনন্তর. সেই দুই বীরশিশু পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হহলেন। উভয়ের শরাসন হইতে অজভ্র ধারায় শস্ত্রবৃ্টি হইতে 
লাগিল ; মুহ্র্তমধ্যে দ্িত্গুল সমাচ্ছন্ন হইল। উভয়েরি তুল্য 
শিক্ষা, তুল্য বীর্য ও তুল্য সাহম; কাহারও শ্রান্তি নাই, বিরাম 

নাই। সমস্ত সৈন্ত চমকিত হইয়া সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে 
লাগিল। সকলেই দেখিল যে, তীহার1 উভয়ে জিগীষা ও 

বীধ্যমদে মত্ত হইয়াও যুদ্ধে. অণুমাত্র -স্যায়সীমা অতিক্রম 
করিতেছেন না ঃ.জয়লাভের ইচ্ছা, প্রাণসংহারের ইচ্ছা নাই? 

যেন প্রকৃত বীর এ ছুই শিশুরূপে অবতীপ। 

যখন লব ও, চক্দ্রকেতুর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন 
মহান্বাজ রামচন্দ্র. জনতিতুরে এক আতমে উপস্থিত ছিলেন ।৪ 
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তিনি সেই শিশু-অুদ্ধের বার্ত। শ্রবণমাত্র দিব্যরথে তথায় উপ- 
স্থিত হইলেন, এবং উভয় শিশুর মধ্যস্থানে রথ থামাইয়৷ জলদ- 
গম্তারস্বরে কহিলেন,--'বস ! তোমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও । 

গুরুজনের আদেশ শ্রুবণমাত্র চন্দ্রকেতু অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উঠি- 
লেন, লবও শান্তমুন্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই ॥কমনীয় 
কুমারযুগল পরম সন্তাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া বিনীত- 

ভাবে রামচন্দ্রের চরণে গিয়। প্রণত হইলেন, 

অভিমন্ত্য। 

চক্বহু করি দ্রোণ করে মহারণ; 

লে ব্যুহ ভেদিবে নাহি হেন কোন জন। 

বহমুখে জয়দ্রথ কালাস্তক প্রায় 

ংহারিছে পাগুবের পৈশ্য লমুদায়। 

ভাছার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়; 

ছুইপার্খে অশ্বথাম৷ সুধ্যের তনয়। 

স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ ; 
বাহমধ্যে ভ্রাতৃনহ রাজা ছুয্যোধন। 

পশ্চাতে রহিল. কূপ শল্য তগদত্ত; 

লবে মহাপরাক্রমী। রণে মহামত্ত। 

দেবের অজিত বুহ-সৈম্যসসা.ধশ; 
সান না হয় কারে! করিতে প্রবেশ । 
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ক্ষণেক পাগুবসেনা করিয়া সমর, 

সহিতে না পারি বড় হইল ফাঁপর। 
এতেক দেখিয়া তবে রাজ। যুধিষ্ঠির, 
মহাভয়ে হইলেন কম্পিতশরীর | 

হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত; 

অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত। 

আইল অজ্ভুনপুত্র রাজার আদেশে; 
ভূমিষ্ঠ হইয়া বার রাজারে সম্তাষে। 
ধশ্ম বলিলেন পুত্র! শুনহ বচন; 

বাহ ভেদিবারে তুমি জ্বান প্রকরণ। , 

অভিমন্যু বলে পিতঃ ! করি নিবেদন) 

গ্রবেশ জানি যে নাহি জানি নিগ্গমন। 

তৰে ঘে আদেশ পিত্ঃ ! করেন আপনি? 

সেবক সন্তান আমি পালিৰ তখনি । 

তুষ্ট হয়ে বলিলেন ধন্বের নন্দন; 
তোমার পশ্চাতে যাব সব যোদ্ধাগণ। 

বযহ ভেদি মার পুত্র! দ্রোণ ধনুদ্ধর ; 
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর। 

তোমার পশ্চাতে যাব ভীম আদি করি) 

সত্বর আইল পুত্র! দ্রোণেরে সংহারি। 

গোষ্ঠীর জীবন তুমি নয়নের তার1; 
না.দেখিলে তোমারে নিমিষে হই হার1। 
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প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশয়ের স্থানে ; 
তোমার পঞ্চাতে যাই বত যোদ্ধাগণে। 

" এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন ; 
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আভিঙগন। 

কিশোর বয়স সবে নবা কলেবর ; 

ভূবনমোহন রূপ মধুময় স্বর। 

অগুরু চন্দন গায় বায়ু বহে গন্ধ; 

ভুবনবিজয়ী বীর সদাই সানন্দ। 

মণি মরকত আদি আভরণ গায়; 

হেরিলে জুড়ায় আখি আপদ পলায়। 

গীতান্বর পরিধান হাতে শর ধনু; 

সাহসে সিংহের প্রায় দোষহীন তন্মু। 

রাজারে কহিল বীর নাহি কোন ভয়; 

করিব সমরে আজি রিপুগণক্ষয় | 

আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুদ্ধরে ; 

জ্রোণেরে না মারি আমি না আমিব ঘরে। 

এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর ; 

দারথিরে বলে রথ সাজা ও সহর। 

কাতরে সারথি বলে করি ঘোঁড় কর; 

এক নিবেদন মম শুন ধন্ুদ্ধর | 

অত্যল্প বয়দ তব নবীন যৌবন ; 
[পসহ তোমার উচিত নহে রণ। 
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কভিঅনুয ॥ বত 

বনের সমান ঘোর দেখ ত্রোশবীর 5 

যার বাপে যোদ্ধাগ্ণ কেহ নছে স্থিক্স 1 

'ঞতেক গুনিযা বীত্ব ক্রোধে ক্ভাশন ; 

সারণিরে 51ছি বলে করিষ্বা তঙ্জন। 

কৃঞ্খের ভাগিনা আমি আঙ্জুন-তনয় ; 

ভ্রিভুবনমধ্যেতে কাহারে মোর ভয় ? 

তজ্লোণের সছিত আমি করিব সমর 3 

এক বাণে তাহাকে পাঠাব যমঘর । 

আজি বদি দ্রোণে মারিবারে আমি পারি, 

বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহন্রি । 

পিতার অধিক ধর্মমব্রাজ মহারাজ 3 

প্রাণ দিয় অবশ্য সাধিব তার কাজ । 

এই দণ্ডে রথ তুমি সাঙজাও সত্বর; 

বস্ঠ কলিব যুদ্ধ নাছি কিছু ডর। 

এতেক শুনিয়া! তবে সারংথ সত্বর, 

ভুলিল বিবিধ জগ্্র রথের উপর । 

অভাদর্প করি উঠে রথের উপর ; 

সুযুহ ভেঘিতারে যায় পাডুবংশধর । 
তীষ আদি তবে হত মহারখিগণ ; 

তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে, সণ । 

বাহে প্রবেশিল বার চক্ষের নিমিবে ) 

নান! অন্দ্রগণ শৈন্সা উপরে বরিষে £ 
এ 



৬ বিকার । 
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প্রলয়ের মেধ ধেন সংহারিতে সৃতি, 
ততোধিক অভিমলুত করে বাশবৃর়ি। 
রণক্ষেত্রে শোপিতের থহে জোতিস্থতী ) 

কুরুসৈল্-রক্ডে নান করে বস্থমতী। 
ভীম আর্দি করিয়া যতেক বীরগণ, 

বাহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ। 

জয়দ্রথ বাহ রক্ষা করে প্রাণপণে * 

ন। দেয় দুবার ছাড়ি কোন বীরগাশে। 

জয়রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর, 

সর্বববীরে বিছুখ বরিল একেশ্বর | 

বাহে প্রবেশিল বলে অিমন্যু বীর; 
ভীম আদি যোদ্ধা সবে হইল অস্থির । 

নাহি ছিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ ; 

চিন্তাকুল হৈল খড় পড়িল বিপদ । 

ব্যহ তের্দি গেল পুত্র নিজ বীরপণে ; 

তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে। 

জানিয়া সমূহ সৈশ্ মাঝে গেল রণে 

সঞ্চটে পড়িল রক্ষা? পাইবে কেমনে ? 

হেখা না দেখিয়া বীর সৈস্য নি পাশ; 
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ । 
উপায় কি আছে মার, পায়ের (িন্ু 
পাড়িয়াছে, গার নাই বিনা বিধি বদ্ধ । 
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রড ভাঘি সাহস কিল মহানবীর ১ 

বাণবৃষ্টি করি সৈম্য করিল অস্মির 1 
এক রখে অভিমন্যু করে মহামাক় ; 

দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার । 

চৌদ্দিকে যেগ্তিত যত কুরুসৈম্চয় 
পিঞ্রমধ্যেতে যেন পোষা পক্ষী রয় । 

না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি; 

মীন যেন পড়িল হুইয়া জালে বন্দি। 

তথাপি অভয় ধন্দসু লইলেক হাতে 

মধিত করিয়! সৈন্য ভ্রমে এক রথে। 
জলদ বরিষে যেন কালে ব'রঘায়) 

ন্ব।কে কাকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তাক । 

তুরক্গ মাতঙ্গ পড়ে পঞ্ধাতি মানত) 

কোটি কোটি যোছ্ধ৷ পড়ে সংগ্রাম অদ্ভুত । 
অলস না হয় তনু সাহসী বালক; 

সৈশ্যারণ্য রণে দে ছইয় পাৰক। 
প্রক্কাশে বিক্রম যত নাহি ভার সীম। ; 

ধন্থ ষগ্ধ্য বালকের ন্বীরত্বমহিমা 1. 

মুচ্ছিত হইল কর্ণ প্রেরণ আদি রথী। 
মুচ্ছিত দেখিয়া বুথ কিরায় সারি ( 
হ্র্ছঘুনতনয় বোল বঙন:রর শিগু, 
সৈষ্কান-ধ্য নিংহ মেন পায় হনপন্ী।. 



ই শিক্ষাঙ্দার । 
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এক রথে অর্ধেক সামস্ করে দাশ; 

আর যত কুরুসেনা হইল নিরাশ । 

এক শত সন্হোদর রাজা দুধ্যোধন ; 

তাহাসবাকার ধত আহিল নন্দল ) 
একে একে অভিমন্্যু করিল সংহার ; 

দেখি দুর্যোধন রাজা করে হাহাকার | 

ঘোড়শ ব্ুসর তার পূর্ণ নাহি হুয় ; 

কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয় । 

আজ্জুনিরে (১) দেখি কাল শমন সমান; 
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান। 

আকুল হইয়া তবে রাজ। দুষ্যোধন, 

ভ্রোণে চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ। 

তোমা! সব মহারথী আছ বিদ্যান ; 
বালক হইয়া করে এত অপমান । 

বুবিলাম জয় নাহি আমার সময়ে ; 

একেল! মারিয়া আজি যাইবে লখারে । 

পার্থসথতে তুষ্ট তুমি বুবিনু বিধানে ; 
তাই সংছারিছে সব তব বিষ্ভমালে। 

এতৈফ শুনিগ্প! ভুর্্যোধনের উত্তর ; 

ক্রোধমুখে কে কারে (্রোপ বীরবর ॥ 

আক ২ এরখাস্মউকুবলিটিকাহউিল 

০০০০০ 

(৯) আনি অঞ্জনের পুরে জতিধন্থা । 
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ভব কষ্ম প্রাণপণে করি জানুত্কণ । 

তথাপিহ ছেল ভাষা কহ দ্বধ্যোধন ! 

অভিমম্য জিনে ছেন নাহি কোন জন*ঃ 

তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন। 

বাপের সোঙর বীর যমের সমান £ 

বন্ডের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান । 

কর্ণ ছেন যোদ্ধা ঘারে নারিল সমরে ; 

আর কে আয়ে ছেন জিনিবে তাহারে । 

ত্যায়যুদ্ধে আঙ্ছুনিরে জিনিতে যে পারে; 

কখিলাম হেন বীর মাহিক সংসারে । 

ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অভ্ঞুনের শ্রতয 

দেখিল! সাক্ষাতে যাব সমর অদ্ভুত । 
স্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিব কদাচল ; 

কহিক্চু জান মম স্বরূপ বচন । 

দুধ্বোধন বলে শুন আমার বচন; 

সপ্ত রথী এককালে কর গিয়া] রখ । 

আমিও যাইব তোমা সবার পক্চাশু 

এ্রইরপ করি তারে করন নিপাত ॥ 

এতেক শুনিয়া জ্রোপ বিরলবদন 3 

এমন জঅন্তাক় নাহি করে কোন জন । 

ফোপাচা্য বলে এ ত অদ্ভুত কখন 

কিষত প্রকারে ইহ! হয় ছুর্বেযাধন ! 



৭৯ শিক্ষাদার । 

এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু মাহি করি? 

এন বলি দ্রোণাচারধ্য স্মরিল ভ্রীহরি | 
এত শুনি কৃপাচার্যা নিশ্বাস ছাড়িল 

ছুনীত রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল। 
আম! সবাকার ইখে কি করে বিলাপে; 

মরিবেক দুষ্যোধন এই মহাপাপে। 

ছুধষ্যোধন বলে যদি ইহ! না করিবে ; 

সবারে মারিয়া আজি জানিনু যাইবে। 

প্রধানের সর্বব দোষ তন্যায়ে কি ভয়? 

বধিতে রিপুকে মগ এই বিধি হয়। 
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয়; 

সর্বনাশ কৈল শিশু শমন উদয়। 

মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি; 

এককালে অভিমন্্যু বেড় সপ্ত রী । 
রাজ্যমদে অন্ধ রাজা না দেখে মরণ ; 
আজ্ঞা দিল বধ শীগ্্র পার্থের নন্দন । 

তঙ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ ১ 

সপ্ত রথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ ॥ 

বেড়িল ্বালকে গিয়া সপ্ত মহারধী ; 

হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি ॥ 
এককালে সপ্ত রদ্ধী করে অস্ত্রময় ১ 
স্ববি আগ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয় $ 
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অভিঅন্থুু | ৭১ 

পাকয়েগে সপ্ত বখী অন্ত্র ররষল 3 
আমর ভূজন্গ নর চবিত হইল ৭ 

যেন স্ছি মজাইতে ইচ্ছণ বিধাতার ;* 
বাণবৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার । 

ভইল.পাবক ভুলা আভ্ভুনি কুপিয়া ; 

কৌরব্দলের এত অন্যায় দেখিয়া । 
হাহধকাব আকাশে অমরগণ করে ; 

আন্প্ু মহারপী বেড়ে এক বালকেরে । 

নিধি বিড়ম্বিল ছুষ্যোধন ছুরাচারে ; 

এমত অন্যান যুদ্ধ সে কারণে করে। 

কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি ; 

স্বরিল নিশ্চয় ছুন্ট গরাসিল কণী। 

বতনে সন্ধান পুরি শিশু এড়ে বাণ; 

নিমেষে সকল অস্ত্র করে খবন খান । 

কাটিয়া! সবর অস্ত্র আজ্ভুনতনয়, 

বজহেন বধণে বিহ্ষে সবার হৃদয় । 

অচ্ছ দেখি রপীর সারথি লক্ষে রথ, " 

পলাইল রহ লায় ষোজনেক পথ ।. 

সন্ত রখী এইকপে ফুঝে সাত বান ২ 
সবাকৰরে পরাজিল অভ্ঞুনকুমার ॥ 

আবাদ নধহি অস্ত্র এড়ে শত শত ; 

কেটি কোটি হয় সেন! সমরেতে হত । 
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হয় পড়ে নাহি সীম! কুঞ্জরের দল ; 
রথে পথ চাকিল চলিত নাহি স্থল । 

কতক্ষণে সপ্ত রথী পাইল চেতন ; 

লজ্জায় সবার যেন হইল রণ । 

কারে? মুখ কেহ নাহি চায় অভিরোষে; 

রথ এড়ি মহীতলে মাথ। ধরি বৈসে॥ 

কি হইল কি হইকে এ কুমার যম; 

পলায়ন অবসাদে বলে হয়ে কম। 

চিন্তায় আকুল চিত কুল নাহি দেখি ; 

মজিলাম আকোধ রাজার হাতে ঠেকি ॥ 

বালকের শ্রম নাই আরো? বাড়ে বল; 

পতঙ্গের প্রায় ছেখে কুরুসৈম্থদল। 
নলকন দলে ষেন মদমত্ত হাতা ; 

নিগাতে নিমেষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি । 

সর্বনাশ দেখি তে রাজা দুধ্যোধন, 

ছাড়িল জীবন-আশা শুকাল বদন। 

'অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে 
নৃপতির চরণযুগল ধরি কান্দে: 
কেশরী মান শিশু স্থগ যেন পোয়ে, 

'সংহারে সকল সৈন্ু দেখ কিবা চেস্ছে। 
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে, 

কহিতে লাগিল অতি বিনয় বনে ॥ 
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দেখ ! গুরু মহাশয় ! কর্ণ প্রাণসখা ! 

বিনাশিল সর্ব সৈন্য অভিমন্ছাু এক।। 

গুন গুন সপ্ত রথী আমার বচন; 

পুনরপি অভিমন্যু বেড় সপ্ত জন। 

সাহসে ন৷ হও হীন সতর্ক হইয়া ১ 

মোরে রক্ষা কর এই বালক বধিয়1। 

জয় করি সমর পুরাহ যদি আশ; 

কিনিয়। করিল। তবে মোরে নিজ দাস। 

রাজার বিনয় শুনি প্রাণ করি গণ ; 

পুনরপি চলে তার করিবারে রণ । 

রথে বৈসে বিক্রমে বাসব-তেজ ধরি ; 

সারথি চালায় রথ শিশু বরানরি । 

প্রাণপণে কদ্ধে রণ শ্রাপণে ছাড়ি আশা ; 

সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা । 

বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয় তারা ; 

মেঘ যেন বরিষয় মুষলের ধারা । 

নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্য্যু বীর; 

খণ্ড খণ্ড করে বাণে সবার শরীর । 

ধারায় রধির ধায় অবিরত গায়; 

তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তায় । 

তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়। বিস্পয়, 

প্রমাদ দেখিয়া! ভাকি ছয় জনে কয়। 



৯৪. শিক্ষণসার । 
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অবসাদ বলিয়া তিলেক নাহি ভ্রম । 

সাবধান হইয়া! সবাই কর রণ ; 

এককালে সন্ধান করহ সর্ববজন | 

কেহ কাট ধন্ুখান কেহ কাট শুণ ; 

কেহ কাট রথ অশ্ম কেহ কাট তৃণ। 

এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর ; 

কাল অগ্নি সম শিশু দেখ চমত্কার ! 

তবে সপ্ত রথী পুন বেড়িল কুমার ; 

এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে। 

কেহ কাটে ধনু তার কেহ কাঁটে গুণ; 

কেহ কাটে রথ অশ্ব কেহ কাটে তুণ। 

যত ধনু লয় শিশু চক্ষু পালটিতে ; 

সে সব কাটযে তার! গুণ নাহি দিতে । 

অস্ত্র ধন্দু কাটা গেল রথের সারথি ; 

শূন্য হাতে হৈল যেন মদমত্ত হাতী । 
"অসি চণ্ম লয়ে বীর করে মহামার ; 

' সর্ববাঙ্গে বহিছে তার রুধিরের ধার । 

বড় বড় রী মারে পর্বতের চুডাং 

"খান খান করে রথ হয়ে যায় গু'ড়া। 

শত শত হব্ডী মারে পর্বতের কায়; 
তুরগ গদাতি কত ধরণী লোটায়্:। 
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তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে এড়ে শর ; 

সেই বাণে চন্দ কাটি ফেলায় সত্বর ৷ 

কাট! চন্ম আচ্ছাদন নাহি কিছু আর 7 

গায়ে আসি পড়ে অস্ত্র হাজার হাজার । 

শুধু অসি লইয়! সমর করে বীর; 

আশে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির। 
বড় বড় বীর মাবে বড় বড় রথী; 

নিবারে নিকটে নাঠি কাহারো শকতি। 

হস্তী মারে হাজার হাতের ভড়বড়ি; 

অসংখ্য পাতি পড়ি যায়ে গড়াগড়ি । 
তবে কোপে মশ্বখামা পুরিয়া সন্ধান; 

কাটিল হস্তের অসি করি খান খান । 
আন্ত্র রথ দুই গেল একেল! কুমার ; 

চারি দিক্ হৈতে হয় অস্ত্র অবতার । 
পঙ্গপাল পাতে জাল চারি দিকে ছাক1; 

পলাইতে পথ নাই কি করিবে একা । 

নৃপতি অধন্মী বড় অন্ঠায় সমর 
করিয়া! বালক মারে পাপিষ্ঠ পামর । 

অবসাদ পেয়ে বীর এড়িল নিশ্বাস ; 

আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ ।' 

আচরিয়া অধন্ন অন্যায় কৈল রগ; . 

কেমনে ইহ!তে রক্ষ। পাইবে জীবন । 



৪১, 

০৪০০১ পর সি, 

শিক্ষামার । 
৬ 

পিতা রণ করে পেনা নারায়ণী যথা ; 

তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা 

'কুফ্ণ মোর মাতুল অজ্জুন মোর বাপ; 

মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ। 
এতেক চিন্তিয়। শিশু হইল নিরাশ ; 

উত্পাত অনল যেন এড়িল নিশ্বাস । 

হাতে করি লইল রথের চক্রুদণ্ড ; 

যমচক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড । 

চুর্ণ করে তাহে রথী হাজার হাজার ; 

তরঙ্গ মাতঙ্গ মারে সংখ্য! নাহি তার। 
সহশ্র সহত্র বীরে বধিল বালক ; 

নিবাইতে সাধ্য কার জ্বলস্ত পাৰক। 

তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পুরিয়া সন্ধান ; 

চক্রুদগ্ড কাটিয়া করিল খান খান। 

চক্রুদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে; 

দালবের যুদ্ধ যেন জগন্নাথ সাথে । 

তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি ; 
লেখা জোখা নাহিক মারিল ঘোড়। হাতী। 

চক্রহাস্তে বিষুঃ যেন অতি জ্যোতি ; 
ভাহার সমান শোক্তা অভিমন্থ্য হয়। 

অভিমন্া করে রণ রথচক্র হাতে ; 

রখচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে । 

কি পিাসিিশি, এ চি 
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শূন্য হস্তে ব্যস্ত শিশু তবু নাহি ত্রাস; 
*  ভরলায় যুঝে বীর যতক্ষণ শ্বাস। 

পদ্দাঘাত করাঘাত প্রহারয়ে যারে; 

সেইক্ষণে তাহারে পাঠায় যমঘরে । 

মদমত্ত হস্তী যেন মহাভযস্কর ; 

মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে কুগ্জর | 
চারি দিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ; 
বাণে বাণে হৈল অঙ্গ সাজার সমান। 

জর্জর হইল অঙ্গ বিকল শরীর ; 

পড়িয়া ধরণী ধার! বহিছে রুধির | 

পুনঃ সপ্ত রঘী করে বাণ বরিষণ; 

অস্ত্রাঘাতে অভিমনুযু হৈল অচেতন। 

হেনকালে ছুষ্ট দুঃশাসনের নন্দন, 

গদাহাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন। 

অরুণ জিনিয়৷ রক্ত ঘৃর্ণিত নয়ন ; 

দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খগুন। 
সশ্বিৎ পাইয়া শিশু উঠিবে যেমনি; 
অমনি দুর্জয় গদা হানে দৌঃশাসনি (১)। 

আজ্জুনির শিরে করে গদার প্রহার ; 
দেখিয়া অমরগ্রণ,করে হাহাকার । 

বি শি লা পপ 

বাতিক 

(১) ঃশাসনি--ছংশাসলের পুত 1. 
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এমত অন্যায় কনে দুষ্ট দুর্যোধন ; 

এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন । 

গদার প্রহারে বীর পায় বড মোহ; 

অভিমানে নয়নযুগলে পড়ে লোহ। 

না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্চরূপে ; 

স্বতাকালে সেই নাম মনে মনে জপে। 

সম্মুখলসমরে বীর ছাড়িল জীবন; 

ব্রিভূবনে হাহাকার পড়িল রোদন ! 

অবান্তবন্মী । 

কাশ্ীরে কর্কোটবংশীর ভূপালগণের রাজতকাল বিলুপ্ত 
হইলে, উৎপলবংশীর অবন্তিবন্্ পিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

তাহার কিপয় পুর্ববপত্তী রাজার সময় হইতে কাশ্দীরে ঘোর 

প্রজাবি্প্ীব ৮চলিতেছিল, »র্ববত্র অত্যাচার ও বিদ্রোহ ; কাহারও 

ধন প্রাণ নিরাপন ছিল না। তিনি রাজপদে প্রঠিষ্ঠিত হইয়া 
প্রাণপণে সেই অশ্যান্তির নিবারণে বদ্ধপরিকর হইলেন । ধাদ্মিক 
ও ন্ুবিজ্ঞ শুর-নামক, মন্ত্রিবরের সাহায্যে তিনি স্ল্লকাল মধ্যেই 
রাল্্ের অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্র নিরাকৃত করিয়া সর্বত্র শান্তি 
ও সস্তাব স্থাপন করিলেন। অনস্তর কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের 
সর্বহাজীণ উন্নতিসাধনে দীক্ষিত হইলেন।. কাশ্মীরে বিদ্ধা ও 
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ধর্মকর্ম্নের আল্পোচন। জমে লোপ পাইতেছিল, রাজা নানা 

দেশের*জ্ভানবীর ও ধন্মবীর ব্ক্তিগণকে স্বদেশে আহ্বান 

করিলেন এবং দানে ও মানে পরিতুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে 

অভিমত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন । 
রাজা ও মন্ত্রী পরস্পর অকুষ্টিতভাবে পরস্পরকে আজ্জা দান 

করিতেন এবং পরস্পরের আচ্ত। পালন করিছেন। রাজা 

কৃতজ্ঞ ও ক্ষমাশীল, এবং তাহার মন্ত্রিবর ভক্ত ও নিরহস্কার, 

উভয়েই সব্বান্তঃকরণে প্রজার কলাণসাধনে ব্রতী, যেন মণি- 

কাঞ্চনের যোগ হইল; আর সকল কন্মধ্াচারীও তাহাদের অনু- 

করণ করিল। দ্রিন দিন রাজো বব নব উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত 

হইতে লাগিল । শিল্প, সাহিতা, বিশ্ঞ্তান, দর্শন, কৃষি ও বাণিজ্য 

প্রভৃতি সকল বিষয়েই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইল; সতকর্ম্মের 

শ্োত সহস্র ধারায় বহিতে লাগিল । সেই রাজ। ও মন্ত্রিধের 

চরিত্রের জ্যোতিঃ এরূপৎপ্রদীপ্ত হইল যে তাহাদের নাম করিবা- 
মাত্র সকলের শরীর আনন্দে কণ্টকিত হইত। 

এ. শুর মন্ত্রী এপ প্রভুভক্ত ছিলেন যে, রাজার প্রিয়কাধ্যের 

জন্য ধন, প্রাণ ও পুজ্ পথ্যন্ত ত্যাগ করিতে কুপ্তিত হইতেন না। 
কথিত আছে, রাক্তা অবস্তিবন্্ী একদা কোন দেবালয়ে প্রবেশ 

করিয়া দেখিলেন, দেবগীঠের উপর উতপলশাক নামক কতকগুল! 
বন্য তিভ্ত শাক পঠিত রহিয়াডুছ। তিনি তত্রত্য লোৌকদিগকে 

ক্রজ্ঞাসা করিলেন,-দেবতাকে একপ জঘন্য সামগ্রী নিবেদন 

ক্ষরিবার কারণ কি? তাহারা'কহিল,-নরদেব ! লহরপ্রদেশে 

সপ সর সি কি ৯৮ উহ পা লিউ লী পি লা শি লীন 5 ডল কলিদললি িপিলচিই পাপ ত6 ররর তিক খতন 



৮৮৪ . শিক্ষাসার । 

ধন্ব নামে এক ডামর বাস করে (১); মন্ত্রিবর শুর তাহার হন্তে 

এ সকল স্থানের দেব-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছেন ।, মন্ত্রিবর 
সেই দুবৃত্তের কপট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রাণাধিক 
সন্তানের ন্যায় ন্লেহ করেন, সে প্রশ্রয় পাইয়। ঘোর উৎপীড়ন 

আরস্তু করিয়াছে, দেবসেবার সমস্ত অর্থ নিজ্ত সেবায় নিযুক্ত 
করিয়াছেঃ এবং ছলে ও বলে এসকল গ্রামের সর্ববস্থ হরণ 

করিয়াছে । লোকের এরপ দুর্দশা! ঘটিয়াছে যে, এই অভক্ষ্য 

তিক্ত শাক ভিন্ন আর প্রাণধারণের উপায় নাই; অগত্য। ইহাই 

দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। রাজ। ইহা শ্রুবণমাত্র পুজ! 

না করিয়াই দেবালয় হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রজার সেই 

দুঃখের কগা তীহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল । বিচক্ষণ মন্ত্রী 

রাজার সেই মনস্তাপের কারণ জ্ঞাত হইয়া স্সেহান্ুরোধ ত্যাগ 

করিয়া সেই ছুবত্ত ডামরের প্রাণদণ্ড করিলেন । রাজা মন্ত্রীর 

প্রভুভক্তি দর্শনে শ্রীত হইলেন বটে, কিন্তু অপরাধীর তাদৃশ 
নিদারুণ দণ্ডের কথা গুনিয়। লজ্জিত ও শোকাকুল হুইলেন। 

রাজ! অবস্তিবন্মীর সময়ে কাশ্মীরে অগণ্য ম। মন্দির, 

আশ্রম, পাস্থনিবাস, আরোগ্যশালা, অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতি্ঠিভ 
হইয়াছিল । তিনি ষথানিয়মে এ সকলের তব্বাবধান করিতেন । 
রাজকোষ্ জীন-দরিদ্রগণের জন্য উন্মুক্ত এবং রাজভবনের দ্বার 

উনের িও 

৮ পপ 

(১ লহর-বর্তম্বান লাহোর খ্রদেশ। ডামর-একপ্রকার বণ" 

পপর, ইহারা শিবের উপানক |. 



অবস্তিবন্ম্ী । ৮০৯ 

রাজদর্শনার্থিগণের নিকট অবারিত ছিল। রাজা স্বহস্টে অগ্জলি 

পুরিয়া দরিদ্র অর্থিগণকে ধন দান করিতেন। একদা কোন 

অর্ণী তাহার নিকট অভিমত আর্থ লাভ করিয়া, “পন্য মহারাজ !” 

এই কথা বলিতে গিয়া হধভবে “ধন্য অবন্ভি” এই কথা বলিয়া" 

ছিল। রাজা তাজার মেই সরল সম্ভাঘণে সম্ভুষ্ট হইয়া! তাহাকে 

বন্ধ ধন দ্ান কবিয়াছিলেন। প্রজামাত্রেই তাহাক্ষে পরমাত্বীযর 

ভান করে এবং তীহাল প্রতি তদন্ুরূপ ব্যবহার করে, ইন্না 

তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি কদাচ পদ্দের বা এশ্বস্ব্যের 

অভিমান করিতেন না; পরোপকার ভিন্ন লন্দনীর আর ফোন 

সার্থকতা আছে ইহা জানিতেন না। অন্যান্য রাজার যশো- 

গানের জন্য বৈতভালিক নিযুক্ত থাকে, ভাহারও লেতালিক নিযুক্ত 

ছিল। সেই রাজা ও মচিববর ঘখন রাজসভায় ধগ্মালনে উপ- 

বেশন করিতেন, তখন বৈতালিক এইরূপ গান করিত (৯); 

“অনিত্য জানিবে তবে বিভবের খেলা; 

পর-উপকার তবে কর এই বেলা ; 
এ দিন না রবে বে আলিবে শমন ; 

কোথা বা থাক্কিবে ভুমি কোথা প্নবে ধন।” 

উাহারা যে পরম পবিত্র পবোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, 
নদ ক. শি শস্প বি 

(১) মুগ ০শকি বব 

*অয়মবসর উপ্কৃতয়ে প্রন্কৃতিচল। যাবদত্তি সম্পাদয়ম্। 

বিপদি সমাভ্াদরিক্টাং পুনরুপকর্তং কুতোহবসরঃ ॥* 

( রাজতরঙ্গি ণা, পঞ্চম তর, ৩৭ শ্লোক। ) 

স্পা পিপি 22৮284৫০০০৯ বিবার ৬ তর 

৬ 

লিড 



৮২ শিক্ষাসার । 

তাহাদিগের হুদয়ে তাহ জাগরুক করিবার জন্ত বৈতালিক 

এইরূপ গান করিত। ৃ 
রাঁজা অ্ববস্তিবর্্মা অসীম রাজন্ডোগের অধিকারী হইয়াও 

প্রকৃত তপস্বীর হ্যায় থাকিতেন, সামান্ত আহার ও সামান্য 

পরিচ্ছদেই তাহার অনুরাগ ছিল। তিনি মনে মনে এইরূপ 

চিন্তা করিতেন যে,--“রাজলন্মমী হৃদয়ে বিষময়ী ভোগতৃষ্চার 

উদ্রেক করিয়! দিয়া অতি উন্নতস্কতাব বাক্তিকেও নিতান্ত নীচ- 

প্রকৃতি করিয়া তুলে। সর্ববপ্রধত্বে এঁশ্বপ্যের গেবা করিয়া 

কেহ স্থঘী হইতে পারে না। যাহার প্রতি এত সেহ, এত 

মমতা ও এত বত্ব, পরলোকবাত্রাকালে সেই লক্ষ্মী একব'র 

ফিরিয়াও চায় না; সেই পরলোকবাত্রী পথিকের হস্তে এক 

কপদ্দকও পাথেয় দেয় না; লন্গমীর সেবককে শেষে নিতান্ত 

নিঃসম্বল ও অসহায় হইয়া বিদায় লইতে হয় । ম্বৃত ভূপালগণের 
নামান্কিত মণি কাঞ্চন ব্যবহার করিবার সময় চিত্তে গর্বেবর 

উদয় না হইয়া বরং বৈরাঁগ্যেরই উদয় হওয়া উচিত। পুর্ব 
রাজারা স্বত্যুকঘ্ুলে ঘন ঘন শ্বাস ও শোকবাস্পে যে সকল রাজ- 

ভূবণ দুষিত করিয়া গিয্লাছেন, নবীন রাজার সেই সকল পরিধান” 
কালে মনে হর্ষের উদয় না হইয়া বিবাদের উদয় হওয়া উচিত ।* 

তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অবথ। উপভোগ ও বৃথা আড়ম্বরে 

একান্ত বিমুখ ছিলেন । 

পৃথিবীর ষথায় কে ধন্দ্দবীরের সুখ্যাতি ভাহার কর্ণগোচর 
হইত, ভিনি দ্ধ যত্বে ও বন ব্যয়ে তাহাদে আনাইয়। সর্বদ। 



অবস্তিবন্থী। | ৮৩ 
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নিকটে র্লাখিতেন, এবং তাহার প্রতি সমুচঠিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 

প্রদর্শনঞ্খকরিতেন। ফলতত তিনি লর্ববক্ষণ ধাণ্পিকবৃন্দে পরি- 

বেগিত খাকিতেন । ভাহার বাজতে প্রকৃত গুণী লোক রাজার 

অধিক সন্মান লাভ করিতেন । তাহার হ্বশীলনের গুণে প্রজা 

লোকের কাহারও গুহে অন্ন বিনা হাহাকার ঘটে নাই। প্রজার 

বিপদ্ ছুই প্রকার; দৈবী শু মানবী । অভিবৃষ্টি, অনাবুষ্টি, 

মারীভয়, ভূমিকম্প প্রস্তৃতি যে সকল বিপদের উপর মানুষের 

কোন হাত নাই, দে সকলকে দৈবী বিপদ বলে। চৌধ্য, 

দন্যভয়, রাজার লোভ, বাজপুকরুষের অত্যাচার, গুভৃতি ষে 

সকল বিপদ্ মনুষ্য দ্বারা সংঘটিতশ্ছয়, সেই সকলকে মানৰী 
বিপদ্ বলে। রাজা অবস্তভিবন্মা স্বয়ং নির্লোভ, ও কর্তব্যপালনে 

অপ্রমত্ত ছিলেন, এজন্য তীঙ্থার র্লাজন্বে প্রজার! সর্বপ্রকার 

মানবী বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছিল ; কাশ্মীর বনুকালের পর 

তাহার হস্তে শান্তিস্খ লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রজার নিকট 

হইতে যে ধর্ম্মগণ্ডা লইতেন, তাহা! আবার তাহাদেরই সঙ্গলাথে 

নিয়োজিত করিতেন । প্রজারা ভোগ করিত, তিনি সেই ভোগ্য- 

সামগ্রী হৃব্য স্থামত তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। তিনি 

আপনাকে সকলের পর্রিচারক জ্ভকান করিয়। গুকুল্ল মনে আপন 

পরিচর্যাব্রত পালন করিন্তেন। এই উদার কর্তবপালনে তিনি 

যাবজ্জীবন কখনও আলস্য করেন নাই। 

রাজা অবস্তিবর্মী, কত কাল হুইল, মানবলীলা সংবরণ 

কফৰিয়াছেন, তাছার পর কাশ্মীরে কত রাজা ও রাজবংখ্পের 
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উত্থান ও পতন হইপ্প, কত বিপ্লব ও বিপর্যয় ঘটিল, কিন্ত 
অগ্ভাপি তিনি স্বদেশে ও স্বদেশের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান 

রহিয়াছেন। 

বাণভ্ট্র। 

মহধি বস হইতে ধে ধারাবাহী বংশ চলিয়াছে, তাহ! 

বাৎসায়ন নামে বিখ্যাত। সেই মহাবংশে কুবের নামক ত্রাক্ষণ 

জন্মগ্রহণ করেন। কুসের অদ্ভুত যাভিতক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত 

ছিলেন। কুবেরের চারি পুত্র, যথা-_অচ্যুত, ঈশান, হর ও 
পাশুপত ; তন্মধ্যে পাশুপতের অর্থপতি নামে একমাত্র পুত্র 

জন্মিল। অর্থপতি যে কেবল পণ্ডিত এমত নহে, অসাধারণ 

যাঞ্ছিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির একাদশ পুত্র, বথা-_- 
ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধন্ম) জীতবেদা, চিত্রভান্ু 

ত্র্যক্ষ, অহিদত্ত, ও বিশ্বরূপ । ইহার সকলেই স্থপঞ্ডিত ছিলেন, 

বিশেষতঃ চিত্রভান্ুর পাগ্ডিত্যের গৌরব সর্বত্র খ্যাত হইয়াছিল। 
এই চিত্রভানু মহাকবি বাণভট্রের পিতা; বাণের মাতার নাম 

রাজদেবী। আদিপুরুষ হইতে ইহীদের বাসস্থান গ্রীতিকূট। 
দগুকারণ্যে ঘযথায় শোণনদ বিন্ধ্যগিরি হইতে নির্গত হইয়াছে; 

তাহার পশ্চিম তীরে এই প্রীতিকুট গ্রাম অবস্থিত ছিল । 

অতি শৈশবেই বাণের মাতুবিয়োগ হয়। তাহার পিতা 

চিত্রভানু মাতার ন্যায় পরম যত্তে সেই মাতৃহীন শিশুর লালন 

পালন করিতে লাগিলেন। সেই বালক বে বিখ্যাত পণ্ডিতের 
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₹শে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার চিহ্ু বাল্যকাল হইতেই 
প্রকাশন্পাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে সেই বালকের অন্ভুত 

বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাইয়া! তদীয় পিতা ও পিতৃব্যেরা চম্কুত 

হুইতেন। বাণপিতা অষ্টম বর্ষে পৃত্রের উপনয়ন দিয়! বিদ্া- 

রম্ত করাইলেন। বখিত আছে, বাণ চতুর্দশ ব্র্ষ বয়সে পিতার 

নিকট হইতে সমস্ত বেদবিদ্যা লাভ করেন। কিন্তু কিছু দিনের 

জন্য তাহার সৌভাগ্য-সূধ্য অস্তমিত হইল। তাহার পিত! 

তাহাকে চতুর্দশবর্ষীয় বালক রাখিব পরলোক গমন করিলেন । 
তিনি সেই কিশোর বয়সে পিতৃহীন হইয়া অকুল পাথারে 

পড়িলেন : কিছু দিন শোকে বিহ্বল হইয়া গুহ হইতে বাহির 

হইলেন না। অনন্তর বালাম্বলভ তরলতা ও বিস্বৃতি বশতঃ 

ক্রমে তাহার শোকাবেগ মন্দীভূত হইল; ক্রমে তিনি সমবয়স্ক- 

গণের রহিত বৈৰিধ ক্রীড়াকৌতুকে রত হইয়। পিতৃশোক 
বিস্মৃত হইলেন । এক্ষণে তিনি অভিভাবকহীন হইয়া, কতক- 

গুলি জসঙ সঙ্গীর কুহকে পড়িলেন। বয়োধন্ে ও অসগসঙ্গে 

দিন দিন তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইতে লাগিল। অবশেষে 
কতিপয় ছুষ্টসহচরের সহিত কাহাকে না বলিয়া কহিয়! 

পিতৃগুহ ত্যাগ করিলেন । (১) 

বাণ, অসৎসঙ্গে কিছু দিন নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে 

বুঝিতে পারিলেন যে, কুপথ্ও কুসংসর্গে কোন সুখ নাই । 

(১) বাণের সহচর ছুষ্ট বালকের। অনেকেই অবশেষে প্রপি্ধ 
পরত হইয়াছিলেন। 
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তিনি যে প্রধান পণ্ডিতের সন্তান, এবং বড় বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার স্মরণ ছিল। তীহার মতি গতি ফিরিল; 

পুনরায় তিশি নিজকুলোচিত সংপ্রকৃতি লাভ করিলেন । তখন 

তাহার গৃহে ফিরিতে লভ্ডা বোধ হুইল; ভাবিলেন, এরূপ 

অবস্থায় গুহে যাইলে আত্মীয়গণের বিরাগভাজন হইতে হইবে। 

যদি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারি তবেই গৃহে বাইব। মনে 

মনে এইব্প সংকল্প করিয়। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগি- 

লেন। পুর্বেবে আমোদের অনুসন্ধানে ইতর লোকের হ্যায় 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবার জ্ঞানার্থী হইয়৷ প্রকৃত বীরপুরুষের 
হ্যায় কম্মক্ষেত্রে অবতরণ কুরিলেন। তিনি যথায় যে জ্ঞানী 

লোককে দেখিতে পাইতেন, তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়! 

স্তান শিক্ষা করিতে লাগিলেন । যিনি যে বিদ্যার জন্ প্রতিষ্ঠিত, 

তাহার নিকট থাকিয়া পরম যত্তে সেই বিদ্যা লাভ করিলেন । 

তিনি জ্ঞানভিক্ষু হইয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ, নগর, রাজসভা, পপ্ডিতগোষ্ঠী, পর্ববত, 

বন, উপবন, সরোবর, জরি, সমুদ্র, তীর্থ, আশ্রম, ছুর্গ,, 

ৰান্তার প্রভৃতির সহিত এবং নানা জাতির ও নান! ধন্মাবল্রম্থীর 

আচার ব্যবহারের সহিত তাহার পরিচয় হইল, সমস্ত শাস্স্ে 

সাহার অধিকার হইল, এবং নান! প্রকার জ্ভ্কানী ও গুণীর সহিত 

তাহার আত্মীয়ত্তা হইল । তিনি ভূয়োদর্শনবলেই স্বকৃত গ্রন্থে 
বিবিধ বিষয় পুর্খানুপুষ্বরূপে অতুযুজ্্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে 

পারয়াছেন। 
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দাক্ষিণাত্যব্যাগী বিশাল বিন্ধ্যারণ্যের সমস্ত তরু, লতা, ও 

পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে তিনি যেন নিজ পরিবারের ন্যায় সেহ- 

চক্ষে দেখিতেন। বৃক্ষ হইতে সাান্য পাতাটা পর্য্যস্ত এবং 
মনুষ্য হইতে কীট পর্ধান্ত, সকলেরি সর্বপ্রকার অবস্থা তিনি 

নিপুণভাৰে লক্ষ্য করিতেন। তরুকোটরভ্রষ$ অজাতপক্ষ 
বিশীর্কায় শুকশিশ প্রাণরক্ষার জন্য কিরূপে জলাশয়ের দিকে 

বাইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনি তাহাও তদপতচিত্তে লক্ষা 

করিয়াছিলেন । তিনি অধ্যয়ন ও ভয়োদর্শন দ্বারা কেবল ষে 
হত নেরই ভাণ্ডার বুদ্ধি করিলেন তাহা নহে, তাহার চরিত্রও 

অপুর্বব পবিত্র ভাব ধারণ করিল। স্টাহার অন্তরাত্মা সর্ববদ্দাই 

বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত থাকিত। ঘথায় স্েহঃ দয়া, সরলতা, শান্তি 
ও পবিত্রতার কথা, তথায় তাহার লেখনী দ্বিতীয় স্বর্গলোকের 

সৃষ্টি করিয়াছে ; আর যথায় হিংসা, দ্বেষ, বৈর, নিষ্ঠুরতা, 
কপটতা। ও অন্যান্য পাপের কথা, তথায় তাহার লেখনী দ্বিতীয় 

নরকের স্্টি করিয়াছে । কিন্তু তিনি নরককে কুৎসিত বলিয়। 
গরিত্যাগ করেন নাই। তণুকৃত পবিত্র আশ্রমের বর্ণনা ও 

বিকৃত শবরপুরীর বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেমন 

পবিত্রভাবে স্বর্গে মিশিতে পারিতেন, তেমনি পবিভ্রভাৰে 

আবার নরকে ও মিশিতে পারিতেন। তাহার লেখনী পাতাল 

হইতে নরলোকে, নরলে।ক হইতে গন্ধরববলোকে, গন্ধর্বলোক 

কইতে স্ুরলোকে এবং স্রলোক হইতে ব্রঙ্ষলোকে বিচরণ 

করিয়াছে এবং সে সকলের অন্তস্তল পর্য্যস্ত উদঘাটন করিয়! 

পে 
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দেখাইয়াছে ; ইহ! তাহার কৃত কাঁদম্বরী ও হর্চরিত গ্রন্থ পাঠ 
করিলে জানিতে পারা যায়। ৫ 

বাঁণ এইরূপে বিপুল জ্ভানলাভ করিয়া বহুকাল পরে স্বগুে 
প্রত্যাগমন করিলেন । তাহার পুনরাগমনে এবং তদীয় বিদ্য। 
ও বুদ্ধির অলৌকিক উন্নতি দর্শনে তাহার আন্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ 
পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি বহুকালের পর প্রিয়তম 
স্বদেশ, প্রির়তম স্বজন ও পরমপ্রেম।স্পদ বাল্যবন্ধুগণকে দর্শন 
করিয়া যেন স্বর্গস্থখ অনুভব করিলেন। তাহার জন্মভূমি 

শ্রীতিকুটে বন্ুতভর পঞ্ডিতের ঘাস ছিল; নি্যার্গীরা নান! স্থান 
হইতে আসিয়া তথায় অধ্যয়ন করিতেন। তথায় অনবরত 
অধ্যয়ন, অধাপন, ৰেদগান ও দান ধন্মাদির তরঙ্র উচ্ছলিত 
হইত। কাণ তথার সকলের সম্মানভাজন হইয়া পবিত্র শাস্ত্রালাপ- 
শরসঙ্গে পরম ক্খে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় 
স্থাণীশ্ববের রাজা হর্ষদের (১) বাণের অসাধারণ স্থৃখ্যাতি শুনিয়া 

(১) স্থাীশ্বরের বন্তমান নাম, থানেশ্বর, ইহা প্রাচীন সরম্বতী নদীর 
তীরে অবস্থিত। রাজ! হ্র্ষদেবের অপর নাম হর্ষবর্থন, ইনি রাজা 
প্রভাকরবদ্ধনের পুভ্র। হর্ষবদ্ধন ৬*৭ গ্রীষ্ঠা হইতে ৬৫০ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যয্ত 
রাজ্য করিয়াছিলেন। বণভট্র তাহার সমকালের লোক, স্থতরাং তিনি 
্ীহ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। চীনদেশীয় ত্ুপ্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধপরিত্রাব্বক হিয়াঙ সিয়াঙ সপ্তম শতাবীর মধ্/ভাগে কান্তকুক্জের 
( কনৌজের ) মিংহাসনে হ্র্ষবন্ধনকে দেবিক্বাছেন। কান্তকুব্ধ হ্র্ষের 

. ভগিনীপতি গ্রহ্রম্মার র্যজধানী ছিল। যালবরাজ গ্রহবন্থাকে ৰধ 



বাঁণভট্ট । ৮৯ 

তাহার আনযনার্থ লোক প্রেরণ করিলেন । যাণ আত্ীয়গণের 

নিকট ক্ষবদায় লইয়া কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিয়! 

রাজসন্পিধানে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাজা ও বাণ উভয়ে 
উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অভেগ্ভ বন্ধুত্বসৃত্রে বন্ধ হই্ইলেন। 
বাণ গুণোচিত রাজসম্মান লাভ করিয়া! কিছুকাল তথায় বাস 
করিলেন। অনন্তর জন্মভূমি দর্শনার্থে উত্ন্তক হইয়া রাজার 

নিকট বিদায় লইয়া ন্সগুহে প্রত্যাগমন. করিলেন। তদীয় 

আত্ীয়বর্গ তাহার মুখে রাজ! হর্ষদেবের গুণাবলী শ্রাবণ করিয়া 

তাহাকে এ রাজার জীবনচরিত লিখিতে বারংবার অনুরোধ 

করিলেন। তিনি স্ত্প্রপিদ্ধ হর্ষটরিত নামক গ্রন্থ লিখিয়। 

তাহাদিগকে শুনাইলেন । 

তাহার সময়ে ভারতে হিন্দুধন্্ ও বৌদ্ধধন্ম্নে ঘোরতর 

বিসন্বাদ চলিতেছিল। তিনি বৌদ্ধধন্দ্ের অভিংসা, করুণা, 

মৈত্রী প্রভৃতির নিরতিশয় পক্ষপাতী ভিলেন। বিকুত-তন্ত্রশান্ত্রোক্ত 
জীবহিংসা, স্থরাপান, ব্যতিচার প্রভৃতি দুষিত আচারের তিনি 

দ্রারণ বিদ্বেষী ছিলেন । রাজা হর্ষদেবের পিতা সাংঘাতিধ 
পক ৮ মা পাপা ত্র পপ পাপ পাপী পলখািসপিপিকপতত | পাপা 

করিয়৷ কান্তকুব্জ অধিকার করেন, পশ্চাৎ তাহ] হর্ষবদ্ধনদেবের হস্তগত 

হয়। গ্রহবন্মার কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না এবং কান্তকুব্জ অতি 

প্রাচীন ও সুসমুদ্ধ। এই সকল কারণে বোধ হয় হর্ষদেব শেষে কান্তকুজে 

রাজধানী করিয়াছিলেন । রাজ? হর্ষ কর্তৃক শ্হর্য অব প্রচলিত 

হইয়াছিল । এই অব ৬৭ হইতে ১১০০ ্্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত কান্তকুঞ্জে ও 
মথুরায় প্রচলিত ছিল। 



3১৩ শিক্ষাসরি ! 

জ্বররোগে আক্রান্ত হইলে, তদীয় রোগশাস্তির উদ্দেশে রাজ্য- 

মধ্যে নরবলি প্রভৃতি তন্্রশান্ট্রোক্ত বিবিধ বীভশ আচার 

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় হর্ষচরিত গ্রান্থে এ সকল 

পৈশাচিক কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া এরূপ তীব্রভাবে লেখনী চালন 

করিয়াছিলেন, যে তাহ! পড়িলে অতিবড় পাষণ্ডেরও মনে এ 

সকলের প্রতি দ্বণার উদ্রেক হয়। আবার যথায় নিষ্ক্যারণ্যে 

দিবাকরমিত্র নামক পরম কারুণিক বৌদ্ধযোগীর বর্ণনা, তথায় 
তীহাণার লেখনামুখ হইতে অজন্র প্রেমময় নি্রি প্রবাহিত 

হইয়াছে । ফলত? তিনি ধন্মের সারমণ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তান্ত্রিক বীরাচাব ঘে পবিত্র আধ্যধন্মের অনুমোদিত নহে, 

উহ? যে শাস্দ্রার্থের বিকৃতি, তাহা তিনি পরিক্ষকাররূপে 

বুঝিয়াছিলেন। 
স্প্রসিদ্ধ কাদন্ববী তাহার শেষগ্রন্থ । সংহতি সাহিত্যে এরূপ 

গগ্ভকাব্য আর নাই; সংস্কৃত গদ্ভরচনায় তাহার প্রতিদ্বন্্বী অগ্াপি 

জন্মগ্রহণ করেন নাই। তদীয় ব্ণনার পদে পদে অতুল 

পাগ্ডিত্য ও প্রতিভা লক্ষিত হয়। স্বভাবর্ণনায় তিনি জগজে। 

কোন মহাকবির নিকট নিন্ম আসন পাইবার যোগ্যে নহেন। 

তাহার কাদ্্ররী যে সাহিত্য-ভাগুারের একটা অতুযুজ্ভ্বল মহারত্ব, 

সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। ছুর্ভাগ'বশতঃ এ অমুল্য 

গ্রন্থ সম্পূর্ণ না হইতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার 

ংশধর পুত্র, পিতৃকীন্তি খণ্ডিত থাকে দেখিয়া, উহার অবশিষ্ট 

স্ভাগ রচনা করিয়। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বাণ-তনয় 



রত্বাকর“চরিত । ৯১ 

গ্রন্থের ভূমিকায় অতি বিনীতভাবে বলিয়াছেন যে,_-“আমার 

পিতার সই অপুর্ব কথাপ্রসঙ্গ খণ্ডিত থাকে বলিয়াই আম 
ইহার শেষভাগ রচনা করিলাম; আমি নিজের কবিত্ব দেখাইবার 

জন্য ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই ।” বাণতনয় ইহাতে নিজের নাম 

পর্যন্ত প্রকাশ ন! করিয়া সৌজন্য ও বিনয়ের পরাকান্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। যদিও পিতা ও পুত্রের লেখা এককালে অভিন্ন 
নহে, তথাপি অনেক স্থলে কে পিতা কে "পুত্র তাহা! চিনিতে 

পার যায় না। 

ধন্য বাণতনয় ! তুমি কুলপাবন পিতার কুলপাবন পুত্র 

জন্মিয়াছিলে ! 

রত্বাকর-চরিত 

নাম রত্বাকর অতি ঘোরতর ছিল দন্থ্যু একজন ; 

পরস্বহরণ সদা তার পণ, নরহিংসাপরায়ণ। 

বনপথে গিয়! প্রচ্ছন্ন হইয়। মুরগির লইয়। করে, 

প্থিক-গমন তথা! প্রতিক্ষণ থাকিত প্রতীক্ষা ক'রে । 

বৃদ্ধ ঘ৷ যুবক অবলা বালক না ভাবিত একবার ; 

মুদগর হানিয়! পরাণ বধিয়া সর্বস্ব হরিত তার। 

পাপের মূরতি যেন সে ছুম্মতি বমের দোসর প্রায়; 

কালে সে নাজানি কত মহাপ্রাণী পরাণে মারিল হায় ! 

দৈবে একদিন সেই পথ দিয়া চলিলা নারদ মুনি ; 

মহাযোগিৰর, ষেন মধুময় প্রেমের মুরতি খানি। 



৯২ শিক্ষালার । 
সি পাশ এক ৬ পলা জাইপলী ৬ লজ রতিত এত ৮ ক কক সত সস সিসিক জী 5 লি ক্চক সিলীন্ছি লী পিল আতাস্টি লী পতি কী থা ॥ তি ০ উসুল বাটিপা্টীক্টিশাি ইজ 

যেন মুর্তিমতী তপস্তার সিদ্ধি বীণাটী লইয়া করে, 

প্রেমার্দ্র বাক্ষণে যেন ত্রিভুবনে সিঞ্চিলা, অম্ৃতধারে । 

দেখিয়া তাহারে আদিতে তথায় লতা অন্তরাল ছাড়ি) 

আগুলিল দ্য বধিতে--_ মারিয়া প্রচণ্ড দণ্ডের বাঁড়ি। 

দিবাতেজোময় দেবধি তাহায় বধিতে উদ্ভত দেখি, 

তিষ্ঠ' “তিষ্ঠ' বলি জলদগস্ভীর বচনে কহিলা ডাকি। 

সেই বাণী শুনি দস্থ্যর অমনি স্ত্তিত হইল কায়; 

মুনির সম্মুখে রহিল সে যেন কান্ঠপুত্তলির প্রার । 
অবশ অচল বিস্ময়ে বিহবল, রোষে স্ফীত কলেবর ; 

অন্তরে গরল জ্বলিছে, সে যেন মন্ত্রাহত বিষধর । 

দেবধি তখন কহিলা তাহারে সম্মুখ সে ভাবে হেরি; 
অতি ধীর স্বরে ব্রহ্মাগুবাসীর লোমহরবণ করি । 

“ওরে দস্থ্য ! ঘোর পাতকী ! নারকী ! নাহি তোর কোন ভুভ্ঞান ; 

অতি ঘোরতর নরকেও যে রে রহিল ন। তোর স্থান! 

আপনার তরে হর পরপ্রাপ বুঝিভে নারিলে হায় ! 

ঘোরতর পাপে চিরকাল তরে নিনাশিলে আপনায়। 

পিতা মাতা স্লুত বনিতা বান্ধব কেহ তার সঙ্গী নয়, 

আপনার পাপে ভীষণ নরকে যে জন মগন হয়+। 

মেঘের গম্ভীর গরজনসম তাহার সে বাণী গুনি ; 

জিতন্তাসিল দন্থ্য পরম বিস্ময়ের মহাশয় ! কে আপনি? 

কে যে আমি নাহি জানেন নিশ্চয়, কপায় বুঝিতে পাই; 

দৈবে হতবল হয়েছি, জীবিত এখনে। আছেন তাই। 



রত্বাকর-চরিত ! ৯৩ 

যাহ! কিছু করি, হউক সে পুণ্য, হউক সে ঘোর পাপ; 

জীবিকার তরে করি সে সকল, তাহে কিবা পরিতাপ। 

কেবল নিজের উদ্রের তরে বছ লোক নাহি মারি ; 

বৃদ্ধ মাতা পিত৷ দারা শিশু স্থত যতনে পালন করি। 

যাহাদের তরে নরহ্ত্যা আদি করি আমি প্রতিদিন; 

আমার সহিত অবশ্য তাহারা হবে এর ফলাধীন। 

যদিই নরকে গতি হয় মোর আপনার এ কথায় ; 

স্বজন সহত যাইব নরকে, কিবা পরিতাপ তায় ? 

নারদের উতক্ভি। 

একাকী জনমে জীব এ সংসারে একাকীই পায় লয়; 

স্মকাজ কুকাজ সকলেরি ফল একাকী ভূগিতে হয়। 

শুভ কি অশুভ যেই কোন কাজ হেথা অনুষ্ঠিত হয় ; 
ফলভোগী তার কর্ত।ই নিশ্চয়, অপরের কিনতু নয়। 
সহত্র জনক জননী অথবা শত শত পুত্র দার 
ভূত ভবিষ্যাতে হয়েছে হইবে, তুমি কার কে তোমার ? 

আমি একা, আর কেহ নহ্ধে মোর; আমি কারো কেহ নই 

আমি যার কিন্বা ষে জন আমার, দেখিনা সে জন কোই। 

সত্রীপুত্রের স্থখ দাধিবারে নর পাপ আচরণ করে; 

ইহ পরকালে করে ছুঃখভ্ভোগ সেই পাপাচার তরে। 

অনলে ফেলিয়। পুরুষের দেহ ফিরে জ্ঞাতি বন্ধুগণঃ 

নিজ কন্দমরকল তাহার কেবল সঙ্গের সাথী তখন । 
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আমারি কম্মের আমি বই আর ফলভোগী কেহ নয় 
পরলোক-স্ুখে বাসনা থাকিলে এ বিচার যেন রয়। 

পাপ কণ্ম করি নিত্য এই ক্লেশ সহিছ যাদের লাগি; 
জিজ্ালিয়া জান হবে কিন। তার! ইহার ফলের ভাগী। 

দস্ার উক্তি । 

-আপনার বাকো বিষম সংশয়ে যাতন। উদিল মনে ; 

গৃহে গিয়া তবে জিজ্ঞাসিয়া জানি প্রিয়তম বন্ধুগণে । 

ক্ষণকাল হেথা দাড়ান আপনি, এখনি আসিব ফিরি ; 

গুহে গিয়া সবে জিভ্ন্তাসা করিয়া সংশয় ভগ্ন করি। 

এই কথা বলি, সংশয়ে কাতর সত্বর চলিল ঘরে ; 

পরিবারগণে ডাকিয়া আবেগে জিজ্ঞাসিল তার পৰ্ে। 

“প্রতিদিন আমি জীবিকার তরে তোমাদের সবাকার, 

নরহত্য! আদি য্ত্ত পাপ করি, হবে নাকি ভাগী তার £ 

হে পিতঃ! হে মাতঃ ! গৃহিণি ! তনয় ! বল বল সত্য কথা; 

দারুণ সংশয় দিছে হয়, ঘুঢাও মনের বাথ] । 

বিষম আতঙ্ক জানি নাকি হেতু উপজিল আজি মনে; 

শেল লম তার ন! ঘুচালে হায় ! বাচিব না বুঝি প্রাণে । 
পিতা-মাতার উত্তিঃ । 

বাল্যে পুত্র যথা পালা সেই মত ব্ৃদ্ধকালে পিতা মাত! 

যার যে কর্তব্য সেপালিবে তাহ! সংসারের এই প্রথা । 

আত্বাই কেবল আত্মার সম্বল আত্মাই আত্মার গতি; 

আক্মাই তুগ্ভিবে আত্ম-কর্্দফল দকলেরি এ নিযতি। 
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পিতা মাতা স্থৃত পত্তী বন্ধুজন আত্মার আশ্রয় নয়; 

একাই মানব চলে পরলোকে, কর্মামাত্র সাথী হয়। 

আপনার কিন্যা স্বজনের লাগি ষেকাজ যেজন করে; 

সেই সে কাজের হয় কলভোগী, অন্তে কি সে ধার ধারে । 

ভার্যার উক্তি । 

করিয়া বতন ভাধ্যার পালন করিবেন সদা স্বামী ঃ 

পালিবে আমারে তুমি, আর কিছু অধিক ন্ণ জানি আমি । 

“পর প্রাণ হর” ৰলি অনুরোধ না করি কভু তোমায়; 

তবে বল নাথ! তব ফৃত পাপ কেন পশিবে আমায়। 

পুত্রের উত্ভিি। 
অভ্ভান বালক নাহি জানি আমি পাপ পুণা কারে কয় 

এইমাত্র জানি পিতারি যতনে শিশুর পালন হয়। 

শৈশবে যেমন পালিছ আমায়, বাদ্ধক্যে তেমনি তুমি 
কার্যে অপারগ হইবে ধখন, তোমারে পালিব আঙ্গি। 

শুনি এ সকল বহুদিন পরে জন্মিল পাপীর ভঙ্তান ; 
বুদিয়। বিষাদে নিঃশব্দে চলিল ছাড়ি নিজ বাসস্থান 
বালার্ক জিনিয়া! মধুরদর্শন মুনির উদ্দেশে গেল ; 

হেরি তথা তারে অমনি তাহার চরণে পতিত হ'ল। 

লি পরী প্রি পিপি ৯ লিপি পা আন ৯ সিসি এ পাল পা পা 

নারদের উক্ত্তি। 

ওরে মুড় দ্য ! বল কি সংবাদ, কেন ভেকি দীনগ্রায় ? 

অথব] কথায় কাজ কিবা হায়! আকারে৯ জানা যায় । 
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ক্ধিরের ন্যায় গন্ধ তব গায়, আকাব্ শবের মত; 

নররূপী তুমি সাক্ষাৎ পিশাচ, জীবন থাকিতে মৃত । 

আত্মা তব ম্বত, সকলি বিকৃত, সকলি পাতকময় ; 

শয়নে স্বপনে কিন্বা জাগরণে স্রখলেশ নাহি বয় । 

মহাপাপে হায়! অতি শোচনীয় হয়েছে তব হৃদয়; 

ঘোর দাবানলে দহিলে যেমন অরণ্যের দশা হয়! 

_. দস্থ্যর উক্ি। 

সত্য তব বাণী হে মহাপুরুষ ! সকলি দুক্কত মোর ; 

নিজ পাপরাশি এবে হুর্দি আসি জ্বালিল অনল ঘোর । 

যে কঠোর তাপে পুড়িছে হৃদয়, নহে তার সমতুল-- 

ঘোর তুষানল, কিম্বা দাবানল, বাড়বাগি, হলাহল। 

ভয়ঙ্কর যত কৃরেছি ছুক্কত, আমি রে পাতকী আত; 

সে সব স্মরিয় শীহরিছে হিয়া, কি হবে আমার গতি ! 

হ'য়ে দীনহীন চেতনাবিহীন দহামান নিশিদিনে ; 

সমগ্র ধরণী ঘুরিঘাও শান্তি নাহি পাব কোন খানে । 

মহাপাতকীর নাহি কি গো স্থান, হরি! হরি! মার! মরি 

কার কাছে যাব, কোথায় জুড়াব, বলুন করুণা করি । 

স্মরি তে সকল অতি ঘোরতর আপন দুক্কৃত যত, 

খসিয়া পড়িছে দেহের বন্ধন, বিদারণ হতেষ্ঠে চিত। 

বিকল বিহবল অন্তরাত্আা মোর ডুবিছে আধারে ঘোর ; 

থাকিতে পরি না, কেন যে চেতন! ঘুরিয়া যাইছে মোর । 
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হায়! কি যাতনা কি তীব্র বেদনা পাপ কম্ম হ'তে হয়; 

প্রচঙ্খ দহনে দহিছে আমায় কিসে বাচি মহাশয়, 

আপনারি পাপে জ্বলিয়া আপনি লইন্ু তব শরণ ; 

হে দয়ানিধান ! দেহ মোরে জ্ঞান সর্বব-পাপ-বিনাশন। 

পাপতভাপে পাপী হইয়া বিকল কীদিল অনাথমত ; 

নিরখি তাহায় গলিল দয়ায় মুনির কোমল চিত। 

শিবশক্তিময রাগ মনোহর পরমপ্রেমসাগর, 

স্মরিলেন তিনি, শুনিয়! যে রাগ দ্রব হন বিশ্বস্তর | 

যোগে আঁখি স্থির. মুরতি গভীর শোভিলেন মুনি তায়; 

প্রশাস্ত গভীর নির্বাত স্থধীর বিশাল জলধি প্রান্ত। 

বীণাযন্ত্রে মুনি মুচ্ছিতি করিয়া যেন বিশ্ব চরাচর ; 
তারকক্রক্ষের সঙ্গীত-লহরী তুলিলেন তার পর। 
অপার্থিব সেই সঙ্গীত মিশিল তন্ত্রীর ঝঙ্কার সনে ; 

প্লীবিত হইল দশ দিক্ যেন অস্বতের প্রজ্ববণে। 

দেনধির সেই সংগীতের তানে স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব 

ধুনিস্পন্দ স্তিমিত যেন চিত্রার্পিত হুইল অপূর্ব দৃশ্ট 
'থামিল সহসা মহাসিন্ধুনাদ, না চলিল তরঙ্গিণী; 
না বহিল বায়ু, না নড়িল কেহ, পশু পক্ষ কীট প্রাণী। 
গলিল পাষাণ, প্রখর তপন শীতল হইয়া গেল ; 

বজেরে! অমনি হৃদয় তখনি শতুধা বিদীর্ণ হ'ল । 

দিব্য কুস্থমের গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত হ'ল কিবা; 
সৃধাকর-করে স্নান করি যেন ধরিল' পরম শোভা । 
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গাইয়! এরূপে মহাযোগী সেই ভ্রিলোকামোহন গান ; 

কহিলেন, ! দেখু রে করিনু দিবা চক্ষু তোরে দান । 

দেখ্ প্রেমময় এ বিশ্ব সংসার, দেখু পি প্রেমময় ; 

দেখ্ ভূক্তি মুক্তি নিশ্বপ্রেমে সব প্রতিষ্িত হয়ে রয় । 

বিশ্বপ্রেম তবে আরাধিয়া তবে তোবধহ বিশ্বের পতি ; 

সর্ন্পাপ হ'তে নিমুক্ত হইবে লভিবে অমৃত গতি 

ঘ্বতস্রীননী এই থে রে বাঁণা দেখিছ আমার করে ; 

আমৃতাখ্য (১) এই, পাইবে ইহারে তপে শিদ্ধ হ'লে পরে। 

হবে আদি কবি বাল্ীকি নামেতে পুজিত জগতজনে ; 

মোহিবে সংসার শুরাস্থর-নর ভীরামচরিত-গানে?। 

বিল্ময-স্তিমিত নয়নে সে দন্ত্য দেখিতে দেখিতে তায় 

দে দিব্য মুরতি কোথা গেল চলি আর নাহি দেখা বায়। 

সমাপ্ত । 
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(১) (অতরা তে বাঁধার আখ্য। রর নান অমৃতা | 
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